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Úvod 

Rozhodčí řízení je vyhledávaný způsob řešení sporů zejména v mezinárodním 

obchodním styku. Strany si volí rozhodčí řízení pro projednání svých sporů, pokud se chtějí 

vyhnout soudnímu řízení, které bývá pomalé a jehož podoba je rigidně upravena právními 

normami. Naopak podobu rozhodčího řízení mohou strany ovlivnit. Mohou si například určit, 

kdo jejich spor rozhodne, v jaké lhůtě a na základě jakého práva. Přestože v rozhodčím řízení 

rozhodují rozhodci jakožto soukromoprávní subjekty zvolené stranami, mají pravomoc spor 

autoritativně rozhodnout. Rozhodci spor ukončí zpravidla vydáním vykonavatelného 

rozhodnutí tzv. rozhodčího nálezu. Rozhodčí nálezy je možné dělit na tuzemské a cizí. Na 

základě tohoto dělení se aplikuje na výkon rozhodčích nálezů odlišná právní úprava. Cílem této 

práce je analyzovat a srovnat podmínky pro výkon tuzemského a cizího rozhodčího nálezu na 

českém území. 

V úvodu této diplomové práce se věnuji rozhodčímu řízení a jeho základním institutům. 

Přibližuji postavení rozhodčího řízení mezi ostatními způsoby řešení sporů a jeho výhody a 

nevýhody oproti soudnímu řízení. Prostor věnuji též přípustnosti projednání sporů v rozhodčím 

řízení, a jak na povahu rozhodčího řízení nahlížejí různé doktrinální teorie. Úpravu rozhodčího 

řízení nalezneme jak ve vnitrostátních, tak v mezinárodních pramenech práva. Ty nejdůležitější 

právní normy v této práci představím. Vnitrostátní právní normy upravující rozhodčí řízení 

procházejí častými novelami, které způsobují v praxi různé nesrovnalosti. Rozhodčí řízení je 

velmi široký pojem, který obsahuje celou řadu různých aspektů. Vzhledem k rozsahu této práce 

se nezabývám investiční arbitráží a výkonem investičních rozhodčích nálezů.1  

Dále se v práci věnuji samotnému rozhodčímu nálezu. Prostor věnuji jeho dělení na 

tuzemský a cizí. Zabývám se též otázkou, zda strany mohou ovlivnit, jestli rozhodčí nález 

vydaný v jejich sporu bude tuzemský nebo cizí. V následujících kapitolách se podrobně věnuji 

podmínkám výkonu tuzemského a cizího rozhodčího nálezu. Největší prostor poskytuji 

institutu odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu v režimu Newyorské úmluvy o 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (dále jen „NY Úmluva“). NY Úmluva je 

mnohostranná mezinárodní úmluva, v jejímž režimu bude probíhat uznání a výkon většiny 

 
1 Nutno podotknout, že i v této oblasti se stále objevují nové otázky. Například aktuálně Soudní dvůr Evropské 

unie označil intraunijní investiční arbitráže za neslučitelné s unijním právem. Viz Rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 6. března 2018 ve věci Achmea proti Slovenské republice (C‑284/16). 
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cizích rozhodčích nálezů na českém území. Účelem této úmluvy je co nejvíce usnadnit výkon 

cizích rozhodčích nálezů. Problematická je v souvislosti s NY Úmluvou aktuální rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích odmítá cizí rozhodčí nálezy jako 

exekuční tituly pro nařízení výkonu rozhodnutí v exekučním řízení, a to i v případech, kdy 

výkon cizích rozhodčích nálezů probíhá v režimu NY Úmluvy. Této rozhodovací praxi se 

věnuji v poslední části mé diplomové práce. 

K vypracování této práce jsem využila metodu deskriptivní, analytickou a komparativní.  
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1 Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení je zákonem předvídaný způsob mimosoudního řešení sporů. K jeho 

realizaci je nutné, aby bylo jeho použití pro konkrétní spor přípustné a existovala platná 

rozhodčí smlouva.2 Přípustnost řešení sporu v rozhodčím řízení, tzv. arbitrabilita, je upravena 

ve vnitrostátní právní úpravě každého státu. Státy jejím vymezením určují hranice rozhodčího 

řízení na svém území. Rozhodčí smlouvu lze označit za spouštěcí mechanismus celého 

rozhodčího řízení. 3  Jejím uzavřením dochází k vyloučení působnosti obecných soudů nad 

konkrétním sporem. Rozhodčí smlouva může mít podobu rozhodčí doložky nebo smlouvy o 

rozhodci.4 Rozhodčí doložkou si strany volí rozhodčí řízení pro budoucí spor, který může 

v rámci jejich právního vztahu vzniknout. Smlouvou o rozhodci si strany volí rozhodčí řízení 

pro vyřešení už vzniklého sporu. Rozhodce si strany volí v zásadě libovolně, i když samozřejmě 

musí zohlednit zákonné požadavky a omezení kladené na osobu rozhodce. Zejména se jedná o 

požadavek jeho nezávislosti a nestrannosti. 

Definice rozhodčího řízení se neobjevuje v právních předpisech na vnitrostátní ani 

mezinárodní úrovni. Tuto mezeru v právu se snaží vyplnit doktrína, ovšem ani ta se neshoduje 

na jedné definici. Každý právní teoretik definuje rozhodčí řízení jinak, podle toho, jaké 

doktrinální teorie je zastánce. Z české odborné veřejnosti bych zmínila definici rozhodčího 

řízení Rozehnalové, která definuje rozhodčí řízení jako situaci, kdy strany dobrovolně postupují 

vyřešení svého sporu neutrální soukromé osobě či nestátní instituci, aby vydala pro daný spor 

závazné a vykonatelné rozhodnutí. 5  Nestátní instituce, které zajišťují rozhodčí řízení, se 

nazývají stálé rozhodčí soudy. Jimi vedené rozhodčí řízení se nazývá institucionální rozhodčí 

řízení. Protikladem k institucionálnímu rozhodčímu řízení je rozhodčí řízení ad hoc. Mezi 

hlavní rozdíly mezi řízením institucionálním a ad hoc patří, že stálé rozhodčí soudy existují i 

po skončení rozhodčího řízení, mají své sídlo, pravidla řízení, statutární orgány, pravidla 

určující jejich náklady a administrativní zázemí.6 Naopak v rámci řízení ad hoc rozhodci působí 

jednorázově a po ukončení rozhodčího řízení zaniká jejich funkce. 

 
2 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-004-2., s. 57. 
3 BĚLOHLÁVEK, Alexander Jan. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-342-7., s. 8. 
4 Viz ustanovení § 2 odst. 3 ZRŘ. 
5 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 57. 
6 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 91. 



4 

 

Pro vymezení rozhodčího řízení je nutné též objasnit jeho postavení mezi ostatními 

způsoby řešení sporu. Strany mohou řešit své spory: 

a) soudním řízením,  

b) rozhodčím řízením, nebo 

c) alternativním způsobem řešení sporů (dále jen „ADR“). 

Zkratka ADR označuje anglický pojem Alternative dispute resolution. Pod tento pojem 

se řadí způsoby řešení sporů jako je mediace, konciliace, mini-trial a další. Někteří právní 

teoretici řadí rozhodčí řízení mezi ADR, zejména pokud vykládají ADR jako alternativu 

k rozhodování sporu veřejnou mocí v rámci řízení soudního.7 V kontinentální evropské právní 

teorii však převládá názor, že rozhodčí řízení stojí mimo ADR a tvoří vlastní kategorii.8 Tento 

názor vyplývá ze zásadní odlišnosti některých stěžejních aspektů rozhodčího řízení od ADR. 

Rozhodčí řízení je v některých rysech podobnější soudnímu řízení. Dva nejzásadnější společné 

prvky se soudním řízením jsou závaznost konečných rozhodnutí a formálnost. Formálnost sice 

nedosahuje takové míry jako u soudního řízení, ale na rozdíl od klasických ADR je právní 

úprava rozhodčího řízení podrobnější a rigidnější. Dělítko mezi soudním a rozhodčím řízení je 

jednoznačné. Rozhodčí řízení jako celek je postaveno na konsensuálním vztahu založeném 

smlouvou. Rozhodci nejsou soudci z povolání a strany si je volí v zásadě libovolně. 

Jako každé řízení i rozhodčí řízení lze rozdělit na jednotlivé fáze. Nejdříve dochází 

k přípravě a zahájení rozhodčího řízení, pak následuje fáze jednání o meritu věci, a nakonec 

dochází k zakončení rozhodčího řízení. 9  Ukončit rozhodčí řízení lze podle českého práva 

vydáním rozhodčího nálezu nebo vydáním procesního usnesení v případech, kde nelze vydat 

rozhodčí nález.10 Usnesením rozhodci odmítnou projednání věci, pokud jim pro daný spor 

chybí pravomoc.11  K vydání rozhodčího nálezu dochází až v momentě, kdy rozhodci jsou 

schopni rozhodnout o meritu věci. Pro tuto diplomovou práci je stěžejní fáze výkonu 

rozhodčího nálezu, která následuje po ukončení rozhodčího řízení. 

 
7 Dle Bělohlávka se jedná zejména o země common law. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 11. 
8 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 21, 25. Též BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 11. 
9 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 301. 
10 Viz ustanovení § 23 ZRŘ. 
11 Viz ustanovení § 15 odst. 1 ZRŘ. 
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1.1 Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení 

Pro odlišení těchto dvou typů rozhodčího řízení je zásadní existence mezinárodního 

prvku. O mezinárodní rozhodčí řízení půjde v případě, že v rozhodčím řízení bude mezinárodní 

prvek. Existence mezinárodního prvku musí být vždy zkoumána na základě posouzení všech 

okolností konkrétního případu.12 Mezinárodní prvek je zejména přítomen za předpokladu, že 

existuje zjevný vztah k zahraničí u:  

a) subjektu právního poměru,  

b) skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního poměru,  

c) předmětu právního poměru, nebo u  

d) právního vztahu, který právně souvisí nebo je právně závislý na jiném právním 

vztahu, jestliže se tento vztah řídí cizím právem.13 

Existuje-li u některého z těchto prvků dostatečně významný vztah k zahraničí, jedná se 

o mezinárodní rozhodčí řízení. Mezinárodní povahu může mít rozhodčí řízení absolutní 

(objektivně danou) nebo relativní. Absolutní povahu má takové mezinárodní rozhodčí řízení, 

které má zjevně nezanedbatelný vztah ke dvěma nebo více státům. Takové řízení je považováno 

za mezinárodní pohledem všech států. Naopak relativní mezinárodní řízení má vztah jen 

k jednomu dalšímu státu. Takové řízení je za mezinárodní označováno jen z pohledu jednoho 

právního řádu.14 Vnitrostátní rozhodčí řízení je rozhodčí řízení, jehož veškeré aspekty se vážou 

k jednomu právnímu řádu.15  

 

1.2 Výhody a nevýhody rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení je konsensuální způsob řešení sporů. K jeho existenci je nutné, aby bylo 

jeho využití pro strany atraktivní. Strany právních vztahů si musí zodpovědět, jaké výhody jim 

může řešení sporů v rámci rozhodčího řízení přinést, a zároveň musí zvážit, na jaké úskalí 

mohou narazit. Rozhodčí řízení je porovnáváno zejména s řízením před obecnými soudy. 

 
12 BŘÍZA, Petr in BŘÍZA, Petr; BŘICHÁČEK, Tomáš; FIŠEROVÁ, Zuzana a kol. Zákon o mezinárodním právu 

soukromém: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-528-

2., s. 4. 
13  PAUKNEROVÁ, Monika in KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav a kol. 

Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-

7380-550-0., s. 24. 
14 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 60. PAUKNEROVÁ in KUČERA 2015 op. cit., s. 24. 
15 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 66. 
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Z tohoto srovnání plyne několik výhod i nevýhod k využití rozhodčího řízení. Nicméně vždy 

záleží na konkrétních okolnostech daného případu. Rozhodčí řízení je preferovaným způsobem 

pro řešení sporů v oblasti mezinárodního obchodního styku a mezinárodních investic.  

Mezi nejvýznamnější výhody rozhodčího řízení se řadí rychlost celého řízení. Právě tato 

výhoda je často zmiňována ve srovnání s řízením soudním. Průběh řízení zejména zrychluje 

jeho jednoinstančnost. Rozhodčí řízení v zásadě končí vydáním rozhodčího nálezu. Odvolací 

stupeň (tzv. přezkumné řízení) si musí strany v rozhodčí smlouvě dohodnout, a to nebývá příliš 

časté.16  Strany rozhodčího řízení dokonce mohou určit lhůtu pro rozhodnutí svého sporu, 

případně si pro svůj spor zvolit takový stálý rozhodčí soud, jehož lhůta pro vydání rozhodnutí 

jim vyhovuje.17  

Druhou, neméně významnou, výhodou rozhodčího řízení je možnost stran určit, kdo 

bude jejich spor rozhodovat. Především u složitějších sporů je neocenitelnou výhodou 

jmenování experta pro konkrétní oblast rozhodcem. Například pro technicky náročné stavební 

spory je možné jmenovat rozhodcem znalce potřebných technických záležitostí. Ten je schopen 

věc posoudit dostatečně vzdělaně a zkušeně, což by třeba soudce nemusel být schopen.18  

Další výhodou rozhodčího řízení je jeho neveřejnost. Tato výhoda je atraktivní zejména 

pro strany, které řeší obchodně choulostivé záležitosti a v soudním řízení by se veřejnému 

jednání nevyhnuly. Pro spory projednávané v zahraničí mohou strany ocenit možnost ponechat 

si svého právního zástupce (resp. advokáta ze státu jejich sídla či místa podnikání). V případě 

soudních řízení toto často národní legislativy neumožňují, či to není prakticky možné. 19 

Zjevnou výhodou pro zahraniční spory je mezinárodně zakotvený systém uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů. V režimu NY Úmluvy získávají cizí rozhodčí nálezy postavení 

vykonavatelného rozhodnutí.20  

 
16 BĚLOHLÁVEK, Alexander Jan. Druhá instance v rozhodčím řízení. Právní zpravodaj [online]. Publikováno 

10. 6. 2003 [cit. 10. 11. 2019]. Dostupné z: www.beck-online.cz., s. 5. 
17 Některé rozhodčí instituce dokonce za poplatek nabízejí službu zrychleného řízení. Např. § 27a odst. 1 Řádu RS 

při HK a AK ČR.  
18 ČERNOHLÁVEK, Josef. Rozhovor – Josef Černohlávek: Rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení 

stavebních sporů. Právní prostor [online]. Publikováno 30. 8. 2018 [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/rozhodci-rizeni-jako-alternativni-zpusob-reseni-stavebnich-

sporu.  
19 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 83. 
20 Blíže se problematice uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy věnuji v 5. kapitole.  

http://www.beck-online.cz/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/rozhodci-rizeni-jako-alternativni-zpusob-reseni-stavebnich-sporu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/rozhodci-rizeni-jako-alternativni-zpusob-reseni-stavebnich-sporu


7 

 

Diskutovanou výhodou je argument nižších nákladů. V dnešní době je totiž možné, že 

náklady na rozhodčí řízení budou vyšší než soudní náklady. Vyšší náklady mohou vzniknout 

v případě institucionálního řízení vedeného při stálém rozhodčím soudu, který si účtuje vysoké 

poplatky. Za nejdražší stálý rozhodčí soud je považován Rozhodčí soud při Mezinárodní 

obchodní komoře v Paříži.21 

Vedle výhod je nutné zmínit i některé nevýhody rozhodčího řízení. Volnost stran při 

sjednávání rozhodčího řízení jim může způsobit určité potíže. Například volba rozhodce se 

může obrátit i v nevýhodu, pokud strany zvolí osobu nevhodnou. Další komplikace může 

způsobit i fakt, že rozhodce nemá žádné donucovací pravomoci. V případě, že některá ze stran 

nespolupracuje, zůstává druhá strana i rozhodce bezmocní.22  Donucovací pravomoci nemá 

rozhodce ani vůči stranami navrženým svědkům. Jejich výpověď může být v řízení důkazem, 

jen pokud tak sami budou chtít.23 

Specifickou nevýhodu v českém právním řádu představuje absence pravomoci vydávat 

v rámci rozhodčího řízení předběžná opatření. Strana řízení se může v případě potřeby řešení 

konkrétních poměrů před vydáním rozhodčího nálezu obrátit pouze na soud.24 

 

1.3 Arbitrabilita sporu 

Arbitrabilita, tedy přípustnost řešení konkrétního sporu v rozhodčím řízení, je upravena 

výlučně vnitrostátními právními předpisy. Arbitrabilitu lze rozdělit na objektivní a subjektivní. 

Objektivní arbitrabilita je vymezena v právním řádu. Strany si mohou svým ujednáním 

objektivní arbitrabilitu zúžit, pokud si v rozhodčí smlouvě sjednají, že v rozhodčím řízení 

budou řešeny pouze některé spory, které vzniknou v rámci jejich právního vztahu.25 V takovém 

případě mluvíme o arbitrabilitě subjektivní. Jako subjektivní arbitrabilitu lze označit i případ, 

je-li přípustnost sporu vázaná na způsobilost určité osoby uzavřít rozhodčí smlouvu.26 Jedná se 

 
21 SEDLÁČEK, Dušan; DUBOVSKÝ, Juraj. Soudní řízení, nebo arbitráž? Epravo [online]. Publikováno 18. 3. 

2016 [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-nebo-arbitraz-100852.html. 
22 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 85. 
23 Viz ustanovení § 20 odst. 1 ZRŘ. 
24 Viz ustanovení § 22 ZRŘ. 
25 Pro strany může být výhodné upravit si věcný rámec působnosti rozhodčí smlouvy. V případě kupní smlouvy si 

mohou například ujednat, že v rámci rozhodčího řízení budou projednány pouze nároky plynoucí z vad dodaného 

zboží. Strany si tím zajistí, že odborně náročné reklamační řízení budou projednávat jimi zvolení odborníci. 

BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 140. 
26 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 144. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-nebo-arbitraz-100852.html
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například o omezení slabších stran uzavírat rozhodčí smlouvu. V české právní úpravě je 

subjektivní arbitrabilita v tomto smyslu používána v souvislosti s vyloučením možnosti 

spotřebitelů domáhat se svých majetkových práv v rozhodčím řízením.27 

V českém právu je objektivní arbitrabilita vymezena pozitivně i negativně.28 Dle zákona 

č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“) je přípustné 

řešit v rámci rozhodčího řízení jen majetkové spory mezi stranami rozhodčí smlouvy. Musí jít 

o spory, které lze ukončit smírem, a pro které by jinak byl příslušný soud, nebo jejichž 

arbitrabilitu založí zvláštní zákon.29 V případě, že příslušnost založí zvláštní zákon, je nutné, 

aby spor splnil i další podmínky stanovené takovým zákonem.30 Naopak negativní vymezení 

vylučuje z rozhodčího řízení řešení sporů vzniklých ze smluv uzavřených mezi podnikatelem a 

spotřebitelem, spory týkající se výkonu rozhodnutí a incidenční spory. Konkrétní spor je možné 

řešit v rámci rozhodčího řízení, jen pokud jsou splněny všechny podmínky kumulativně. Jaký 

vliv má nedostatek arbitrability na výkon tuzemských a cizích rozhodčích nálezů rozebírám 

níže v práci. 

V případě mezinárodního rozhodčího řízení může dojít k situaci, že se posuzuje 

přípustnost rozhodčí smlouvy dle jednoho právního řádu a ostatní náležitosti rozhodčí smlouvy 

dle jiného právního řádu. Dle kolizní normy obsažené v § 117 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“) se přípustnost rozhodčí smlouvy v poměru 

s mezinárodním prvkem vždy posuzuje dle českého práva. Jedná se o případy, kdy bude 

arbitrabilitu posuzovat český soud nebo stálý rozhodčí soud se sídlem v České republice. Tyto 

subjekty musejí přípustnost projednání sporu v rámci rozhodčího řízení vždy posuzovat dle 

českého práva.31 Ostatní náležitosti rozhodčí smlouvy se posuzují dle práva státu, kde má být 

vydán v konkrétní věci rozhodčí nález. Má-li tedy být rozhodčí nález vydán v České republice, 

posoudí se náležitosti rozhodčí smlouvy dle pravidel českého práva. To platí bez ohledu na to, 

jaké rozhodné právo pro posouzení věci si strany zvolí. 32  

 
27 HORÁK, Pavel. Objektivní arbitrabilita – možnosti rozhodčího řízení. Bulletin advokacie [online]. 2018, roč. 9 

[cit. 9. 9. 2019]. Dostupné z: www.beck-online.cz., s. 23. 
28 Viz ustanovení § 2 odst. 1 a 2 ZRŘ. 
29 Spor musí jít ukončit smírem ve smyslu ustanovení § 99 odst. 1 OSŘ. 
30 HORÁK, Pavel. Objektivní arbitrabilita – možnosti rozhodčího řízení. Bulletin advokacie [online]. 2018, roč. 9 

[cit. 9. 9. 2019]. Dostupné z: www.beck-online.cz., s. 23. 
31 BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 684. 
32 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 146. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/


9 

 

1.4 Doktrinální teorie 

Povahu rozhodčího řízení, a tedy i rozhodčího nálezu, objasňují čtyři doktrinální teorie. 

Jedná se o smluvní, jurisdikční, smíšenou a autonomní teorii. Tyto teorie čerpají ze zvláštní 

povahy rozhodčího řízení, které je silně ovlivněno zásadou autonomie vůle. Primárním 

projevem tohoto principu je existence rozhodčího řízení jakožto alternativy řešení sporů. Na 

druhou stranu, stát musí tuto alternativu projednání sporu mimo soud povolit a vymezit v 

zákoně. Předmětem zkoumání těchto doktrinálních teorií je, zda mohou rozhodci závazně 

rozhodovat spory spíše na základě vůle stran nebo na základě delegace tohoto oprávnění státem. 

Smluvní teorie je nejstarší z výše uvedených teorií.33 Podle smluvní teorie je základem 

rozhodčího řízení princip autonomie stran. Předpokládá, že rozhodci jsou zástupci stran sui 

generis a jejich úkolem je najít mezi stranami kompromis, nikoliv nalézat právo. Smluvní teorie 

zastává názor, že stát má na celé řízení včetně rozhodčího nálezu malý vliv. V tomto případě 

nelze rozhodčí nález chápat jako vykonavatelné autoritativní rozhodnutí.34 Tato teorie odporuje 

ústavně zaručenému principu na spravedlivý proces, protože podle ní nedochází ze strany státu 

ani k základní kontrole obecnými soudy. Dle smluvní teorie není možné propojit rozhodčí řízení 

s určitým právním řádem. Tato teorie není u nás v dnešní době zastávána.35  

Naopak, dle jurisdikční teorie, je pravomoc rozhodovat spory na rozhodce delegována 

státem. Ten na soukromoprávní subjekty deleguje svoji jurisdikční pravomoc. Stát rozhodčí 

řízení ve své legislativě povoluje jakožto jeden ze způsobů řešení sporů a jeho podobu reguluje. 

Tím, že pravomoc rozhodce je odvozena z právních předpisů, stát též reguluje i výkon této 

funkce. Přestože rozhodci nejsou představitelé veřejné moci, mají srovnatelné postavení jako 

obecní soudci. 36  Jejich úkolem je nalézání práva, přičemž rozhodčí řízení je ekvivalentní 

soudnímu řízení. Rozhodci musí dbát na procesní předpisy fóra.37 ZRŘ vychází dle Bělohlávka 

 
33 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 23. 
34 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 23. 
35 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 74. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 23. 
36 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 27, 43. 
37 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 27. ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 73. 
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a Růžičky právě z této teorie. 38  Příklon k této teorii se objevuje i v judikatuře Ústavního 

soudu.39  

Teorie smíšená je určitým kompromisem mezi teorií smluvní a jurisdikční. Autonomie 

vůle dle této teorie spočívá v uzavření rozhodčí smlouvy. Naopak státní zásah vidí v kontrolním 

mechanismu obecných soudů a možnosti soudního výkonu rozhodčích nálezů. Problém této 

teorie spočívá v chybějícím jasném předělu mezi oběma teoriemi. Dle Bělohlávka česká právní 

úprava rozhodčího řízení pod tuto teorii spadá, nicméně je nutné ji podřadit pod teorii 

jurisdikční. 40  Autonomní teorie chápe rozhodčí řízení jako řízení sui generis. 41  Born 

zdůrazňuje, že smíšená i autonomní teorie pomáhají vymezit rozhodčí řízení, ale nelze z nich 

vyvodit doktrinální a praktické následky.42 

Jak vyplývá z textu výše, názory na povahu rozhodčího řízení se mezi odbornou 

veřejností výrazně liší.43 Nicméně i zastánci odlišných teorií se shodnou, že rozhodčí nález má 

povahu spíše jurisdikční.44 Jurisdikční teorie chápe rozhodčí nález jako autoritativní rozhodnutí 

a akt aplikace práva. Právě jurisdikční teorie umožňuje vynutit výkon rozhodčího nálezu státní 

mocí.45 Born mezi argumenty řadí i fakt, že pravomocný rozhodčí nález zakládá překážku res 

iudicata pro obecné soudy.46 Je nutné vzít v potaz, že každý rozhodčí nález je nutné subsumovat 

pod konkrétní procesní předpisy. Jen z procesních předpisů může plynout, že je rozhodčí nález 

soukromoprávní povahy a jeho výkon v cizím státě může být podroben jinému procesu než 

autoritativní rozhodnutí soudu.47 

  

 
38 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 25. RŮŽIČKA, Květoslav in PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, 

Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-368-5., s. 763. 
39 Např. nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07. Považuji za vhodné upozornit na to, 

že judikatura Ústavního soudu v této oblasti prošla změnou. V dřívějších rozhodnutích se judikatura přikláněla 

k teorii smluvní (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 22. října 2002, sp. zn. IV. ÚS 435/02).  
40 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 35. 
41 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 35. 
42 BORN, Gary. International commercial arbitration. Secon edition. Kluwer Law International, 2014. Volume III. 

ISBN 978-90-411-5221-0., s. 217. 
43 Rozehnalová je zastánkyní teorie smíšené. ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 80. Bělohlávek a Růžička jsou 

zastánci teorie jurisdikční. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 25. RŮŽIČKA in PAUKNEROVÁ 2013 op. cit., 

s. 763. Zastáncem smluvní teorie je dle Bělohlávka Klein, B. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 23. 
44 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 80. BORN 2014 op. cit., s. 217. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 25. 
45 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 31. 
46 BORN 2014 op. cit., s. 214.  
47 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 35. 
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2 Prameny právní úpravy rozhodčího řízení 

V této části se věnuji právním pramenům upravujícím rozhodčí řízení. Významnou roli 

mají v této oblasti mezinárodní úmluvy a vnitrostátní právní předpisy. Mezi právními prameny 

je nutné zmínit i legislativu Evropské unie, ovšem rozhodčí řízení je jedna z oblastí, kde je 

unijní vliv malý. Nelze podle mého názoru však souhlasit s názorem Rozehnalové, že se jedná 

o vliv pouze okrajový.48 Značný vliv mají unijní předpisy například na české spotřebitelské 

právo.49 Vysoký standard ochrany spotřebitelů se zrcadlí i do právní úpravy rozhodčího řízení. 

Značně ovlivněna byla úprava rozhodčího řízení v roce 2012, kdy došlo k přijetí podstatně 

přísnějších podmínek pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory. Přísněji bylo upraveno 

uzavírání rozhodčích doložek, vydávání rozhodčích nálezů i podmínky nutné pro výkon funkce 

rozhodce. 50  Tato úprava byla v roce 2016 znovu novelizována, přičemž došlo k úplnému 

zákazu použití rozhodčího řízení v rámci spotřebitelských sporů.51  

 

2.1 Mezinárodní smlouvy 

Základní právní prameny na mezinárodní úrovni jsou mezinárodní smlouvy. 

Nejvýznamnější mnohostranná mezinárodní úmluva ve sféře rozhodčího řízení je Newyorská 

úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (dále jen „NY Úmluva“). Předmětem její 

úpravy je problematika uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. NY Úmluvu přijaly státy na 

konferenci OSN v roce 1958. Obsahově tato úmluva nahradila první mezinárodní úmluvy 

upravující tuto oblast s celosvětovým dopadem – Ženevský protokol o doložkách o rozsudím 

(z roku 1923) a Ženevskou úmluvu o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (z roku 1927).52 

K říjnu 2019 má NY Úmluva 161 smluvních stran.53 Vysoký počet smluvních stran ji činí velice 

efektivní.54 Česká republika je též její smluvní stranou. Do českého práva byla implementována 

 
48 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 35. 
49 PAUKNEROVÁ, Monika; SKALSKÁ, Helena. Enforcement and effectiveness of consumer law in the Czech 

Republic. The Lawyer Quarterly [online]. Publikováno: 1. 12. 2017 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/253/238., s. 243. 
50 PAUKNEROVÁ, Monika; SKALSKÁ, Helena. Enforcement and effectiveness of consumer law in the Czech 

Republic. The Lawyer Quarterly [online]. Publikováno: 1. 12. 2017 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/253/238., s. 248. 
51 Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. 
52 NY Úmluva nahradila tyto smlouvy v rozsahu, v kterém je překrývala. Viz čl. VII odst. 2 NY Úmluvy. 
53 List of contracting parties. [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

http://www.newyorkconvention.org/list+of+contracting+states. 
54  New York Convention 60th Anniversary [online video]. 2018 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMpApbfTjqY.  

https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/253/238
https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/253/238
http://www.newyorkconvention.org/list+of+contracting+states
https://www.youtube.com/watch?v=MMpApbfTjqY
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vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů ve spojení s ústavním zákonem č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se 

zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. 

Přijetí NY Úmluvy iniciovala Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži a 

vypracovala ji Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (dále jen „UNCITRAL“). Cílem 

Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži bylo podpořit rozvoj mezinárodní arbitráže a 

zbavit se institutů, které mezinárodní rozhodčí řízení zpomalovaly. Rozvoji mezinárodní 

arbitráže bránil například tzv. double exequatur. Ten vyžadoval k řádnému výkonu cizího 

rozhodčího nálezu vydání dvou prohlášení o vykonavatelnosti. Nejdříve vykonavatelnost 

potvrzoval stát, kde byl rozhodčí nález vydán, a následně ji potvrzoval stát, kde byl žádán výkon 

konkrétního nálezu. NY Úmluva tento institut odstranila a zakotvila vysoké nároky ohledně 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.55  

Česká republika je také smluvní stranou Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní 

arbitráži. Jedná se o mnohostrannou mezinárodní úmluvu, jejímž cílem je podpořit evropský 

obchod a usnadnit stranám mezinárodní obchodní rozhodčí řízení. Uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů se věnuje pouze okrajově. Byla přijata v roce 1961 a do českého práva byla 

implementována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o 

obchodní arbitráži ve spojení s ústavním zákonem č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se 

zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Její dosah je menší, zejména kvůli menšímu 

počtu smluvních stran, než má NY Úmluva.56  

Mezi mnohostrannými mezinárodními smlouvami je nutné zmínit též roli Evropské 

úmluvy o lidských právech (dále jen „EÚLP“), zejména jejího čl. 6 odst. 1. Toto ustanovení 

obsahuje základní požadavky na spravedlivý proces. Standard obsažený v tomto článku je beze 

sporu nutné aplikovat na kontrolní a pomocné funkce obecných soudů k rozhodčímu řízení.57 

Do jaké míry je tento článek aplikovatelný na samotné rozhodčí řízení není zcela jednoznačné. 

Problematická je otázka, zda se strany vzdáním ochrany poskytované mocí soudní, zároveň 

 
55  New York Convention 60th Anniversary [online video]. 2018 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMpApbfTjqY. 
56 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 108. 
57 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 106. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMpApbfTjqY
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vzdávají všech práv, které jim tento článek garantuje.58 Evropský soud pro lidská práva (dále 

jen „ESLP“) nejprve aplikaci tohoto článku na rozhodčí řízení odmítal.59 Nicméně postupem 

času ESLP tento odmítavý přístup překonal. 60  Ve svých rozhodnutích došel k závěru, že 

sjednáním rozhodčí smlouvy se strany vzdávají pouze přezkumu svého sporu veřejnou mocí. 

Nicméně ostatní práva garantovaná čl. 6 odst. 1 EÚLP, pokud se jich strany nevzdají, je nutné 

na rozhodčí řízení aplikovat. Jakých práv se strany vzdají, záleží pouze na jejich dohodě. 

Například v případě Osmo Suovaniemi a ostatní vs. Finland ESLP posuzoval, zda se strany 

mohou vzdát práva na nezávislého a nestranného rozhodce. 61  Stěžovatel v tomto případě 

výslovně souhlasil s tím, aby byl rozhodcem sporu bývalý právní zástupce žalovaného. Jeho 

souhlas byl jednoznačný, a proto ESLP rozhodl, že v tomto případě došlo ke vzdání se práva 

na nezávislého a nestranného zástupce v souladu s EÚLP.62  

Pro rozhodčí řízení jsou významné i dvoustranné mezinárodní úmluvy, především 

dvoustranné smlouvy o právní pomoci. Předmětem těchto úmluv bývá právní pomoc v oblasti 

občanského a trestního práva. Smlouvy například upravují způsob styku justičních orgánů, 

ochranu svědků a znalců, zasílání dokumentů, ale i uznání a výkon soudních rozhodnutí. 

V některých případech obsahují i úpravu uznání a výkonu rozhodčích nálezů vydaných na 

území druhého státu. Dvoustranné smlouvy, jejíž smluvní stranou je Česká republika, zpravidla 

obsahují pouze závazek uznávat a vykonávat rozhodčí nálezy vydané na území druhé smluvní 

strany a důvody pro odepření jejich výkonu.63 

 
58 BĚLOHLÁVEK, Alexander Jan; PEZL, Tomáš. Mezinárodní a tuzemské rozhodčí řízení z pohledu čl. 36 

Listiny základních práv a svobod a pravomocí soudu a Ústavou garantovaných práv (institut zrušení rozhodčího 

nálezu v souvislosti se zákazem revision au fond). Právník [online], 2007 [cit. 12. 2. 2020]. Dostupné z: 

www.beck-online.cz., s. 768. 
59 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. února 1980 ve věci Deweer vs. Belgium, stížnost č. 

6903/75. 
60 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. července 1990 ve věci Jon Axelsson a ostatní vs. 

Sweden, stížnost č. 11960/86. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. února 1999 ve věci Osmo 

Suovaniemi a ostatní vs. Finland, stížnost č. 31737/96. 
61 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. února 1999 ve věci Osmo Suovaniemi a ostatní vs. 

Finland, stížnost č. 31737/96. 
62 Blíže k aplikaci čl. 6 odst. 1 EÚLP na rozhodčí řízení doporučuji např. BESSON, Sébastien. Arbitration and 

Human Rights. ASA Bulletin [online]. Vol. 24 No. 3., 2006. Dostupné z: http://www.kluwerarbitration.com/. 
63 Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 44/1983 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou 

republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 76/1990 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Československou 

socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských 

a trestních, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 106/1978 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou 

republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, 

rodinných a trestních věcech. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.kluwerarbitration.com/
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K unifikaci rozhodčího řízení napomohla UNCITRAL nejen vypracováním NY 

Úmluvy. V rove 1985 přijala Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž 

a v roce 1976 Rozhodčí pravidla UNCITRAL o mezinárodním rozhodčím řízení. Vzorový 

zákon byl přijat jako určité vodítko pro tvorbu národních legislativ. Česká republika se jím při 

tvorbě ZRŘ inspirovala.64  

 

2.2 Vnitrostátní předpisy  

Pro rozhodčí řízení jsou stěžejní dva zákony, a to ZRŘ a ZMPS. ZRŘ byl přijat v roce 

1994 a upravuje rozhodčí řízení od jeho zahájení až po vydání rozhodčího nálezu, včetně 

možností zrušení tuzemského rozhodčího nálezu. Jeho ustanovení jsou převážně procesního 

charakteru a převažuje v něm kogentní úprava. Od svého přijetí prošel zákon několika 

novelami. Velký dopad na podobu zákona měla rekodifikace soukromého práva v roce 2012. 

V rámci rekodifikace byly vymezeny přísnější podmínky pro řešení spotřebitelských sporů 

v rámci rozhodčího řízení. Byly přijaty přísnější podmínky pro uzavírání rozhodčích doložek, 

vydávání rozhodčích nálezů i podmínky nutné pro výkon funkce rozhodce. V rámci 

rekodifikace byl přijat ZMPS, který do své působnosti převzal veškerou úpravu cizích 

rozhodčích nálezů. Další významná novela ZRŘ byla přijata v souvislosti s přijetím zákona č. 

257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, došlo k úplnému vynětí 

spotřebitelských sporů z rozhodčího řízení. 

Přiměřeně se na úpravu rozhodčích nálezů použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). 65  Judikatura tuto přiměřenost vidí především 

v obecných zásadách řízení. Konkrétní normy OSŘ se na rozhodčí řízení musí dle Nejvyššího 

soudu aplikovat analogicky, nikoliv mechanicky. Příkladem přiměřeného použití je analogické 

určení náležitostí rozhodčího nálezu použitím § 157 OSŘ. Na základě analogie Nejvyšší soud 

připustil též existenci částečného a mezitímního rozhodčího nálezu, které nejsou pozitivním 

českým právem definovány.66 Pro samotný výkon rozhodčích nálezů je vedle OSŘ podstatný i 

 
64 Důvodová zpráva k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.  
65 Viz ustanovení § 30 ZRŘ. 
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005. 
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zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů 

(dále jen „Exekuční řád“).  

Obecné zásady rozhodčího řízení vyplývají též z českého ústavního pořádku. Zásadní 

je právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. 

 

2.3 Řády stálých rozhodčích soudů 

Stálé rozhodčí soudy jsou rozhodčí instituce, kterým ZRŘ přiznává řadu práv a ukládá 

řadu povinností. Dle § 13 odst. 1 ZRŘ mohou být stálé rozhodčí soudy zřízeny pouze zákonem, 

nebo pokud jejich zřízení zákon výslovně připouští. Stálé rozhodčí soudy zajišťují 

institucionální rozhodčí řízení. Zabývají se kontinuálním řešením sporů a disponují 

administrativním zázemím. Stálé rozhodčí soudy ve svých statutech či řádech dopředu upravují 

téměř veškeré eventuality a procesní otázky rozhodčího řízení. 67  Využijí-li strany služeb 

stálého rozhodčího soudu, aplikují se na rozhodčí řízení jeho pravidla.68  

Řády nejvlivnějších stálých rozhodčích soudů mají vliv na podobu rozhodčího řízení a 

jeho celosvětový vývoj. V České republice je nejvýznamnější stálý soud Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí 

soud při HK ČR a AK ČR“). Jako jediný na území České republiky má obecnou působnost. 

Významné zahraniční stálé rozhodčí soudy jsou Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní 

obchodní komoře v Paříži, Mezinárodní rozhodčí soud při Spolkové hospodářské komoře ve 

Vídni, Mezinárodní středisko pro řešení sporů Americké arbitrážní asociace a další. 

V případě řízení ad hoc jsou na strany kladeny podstatně větší nároky. Strany si musí 

různé eventuality a procesní otázky upravit samy. Pokud určitou problematiku neznají, může to 

mít na jejich spor závažnější dopad.69 Pro rozhodčí řízení ad hoc existují též souhrnná pravidla, 

která můžou strany pro svůj spor využít a předejít tak negativním dopadům, které by jejich 

 
67  RYŠAVÝ, Lukáš. Nezávislost a nestrannost rozhodce. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice právní 

instituty. ISBN 978-80-7400-707-1., s. 18. 
68 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 113. 
69 RYŠAVÝ 2018 op. cit., s. 18. 
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neznalost mohla způsobit. Nejvlivnější jsou pravděpodobně Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

pro rozhodčí řízení ad hoc.70 

 Vedle souhrnných pravidel je možné nalézt i pravidla pokrývající jen určitou část 

rozhodčího řízení. Za zmínku stojí IBA Rules on the Taking of Evidence in International 

Arbitration (dále jen „IBA Rules“) upravující dokazování během rozhodčího řízení.71 Aktuálně 

se v oblasti dokazování objevila nová iniciativa Rules on the Efficient Conduct of Proceedings 

in International Arbitration (dále jen „Prague Rules“).72 Na rozdíl od IBA Rules jsou Prague 

Rules postaveny na kontinentální civilistické tradici a na inkviziční zásadě. Jejich cílem je 

zefektivnit celé rozhodčí řízení.73  

Řády stálých rozhodčích soudů, pravidla pro řízení ad hoc i pravidla upravující jen 

určitou část rozhodčího řízení mají vliv na podobu a vydání rozhodčího nálezu, jen pokud je 

strany rozhodčího řízení pro své řízení zvolí. 

 

2.4 Kolize právních norem 

Rozhodčí řízení vedle sebe upravuje několik různých právních předpisů. Pro 

jednoznačnou aplikaci právních předpisů je nutné vymezit postup pro případ jejich kolize. 

Vztah mezinárodních úmluv a norem vnitrostátních upravuje čl. 10 Ústavy České republiky. 

Ten zakotvuje aplikační přednost mezinárodních smluv, které ratifikoval Parlament České 

republiky, a kterými je Česká republika vázána. Mezinárodní úmluva je přednostně 

aplikovatelná jen v případě, že vnitrostátní úprava je s ní v rozporu. V souladu s tímto 

pravidlem je znění § 47 ZRŘ a § 2 ZMPS. 

V případě NY Úmluvy je důležité upozornit na její čl. VII odst. 1, kde lze nalézt tzv. 

pravidlo nejpříznivějšího zacházení.74 Toto pravidlo je stěžejní pro naplňování hlavního účelu 

 
70 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 114. 
71  Aktuální znění těchto pravidel je z roku 2010. Dostupné z: 

https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_30June_2010_Enews_Taking_of_Evidence_new_rules.aspx. 
72 Oficiální znění Prague Rules je dostupné z: https://praguerules.com/prague_rules/. 
73 DUBOVSKÝ, Miroslav; SANDERSON, Ben; O'SULLIVAN, Nikki. The Prague Rules: "Civil" War On The 

Evidence In International Arbitration [online]. 2019 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: 

https://www.dlapiper.com/en/czech/insights/publications/2019/01/the-prague-rules/.  
74 OLÍK, Miloš in MIČINSKÝ, Ľudovít; OLÍK, Miloš. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských 

rozhodnutí: komentár. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáre (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-474-4., s. 

477. 

https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_30June_2010_Enews_Taking_of_Evidence_new_rules.aspx
https://praguerules.com/prague_rules/
https://www.dlapiper.com/en/czech/insights/publications/2019/01/the-prague-rules/
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NY Úmluvy – co nejvíce podporovat výkon cizích rozhodčích nálezů. Umožňuje v případě 

rozporu NY Úmluvy s jinou právní normou, obě právní normy porovnat, a vybrat tu úpravu, 

která je pro výkon cizího rozhodčího nálezu příznivější. Jedná se o způsob, jak zabezpečit 

uznání a výkon rozhodčích nálezů, které by dle NY Úmluvy byly odepřeny, ale dle jiné právní 

úpravy by mohly být uznány a vykonány.75  

Pokud dojde ke střetu dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci a 

mnohostranné mezinárodní smlouvy, je zastáván názor, že je nutné postupovat spíše podle 

dvoustranné mezinárodní smlouvy na základě aplikace interpretačního pravidla lex specialis 

derogat legi generali.76 Postupovat podle mnohostranné mezinárodní úmluvy je umožněno, 

pokud to dvoustranná mezinárodní úmluva nevylučuje a úprava v mnohostranné mezinárodní 

úmluvě je účelnější, rychlejší a ekonomičtější. Neboť tato úprava je pak považována za 

speciální.77 Dnes je však nutné považovat za ustálenou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, že 

v případě střetu dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci s NY Úmluvou, je lex 

specialis NY Úmluva.78  S tímto názorem se ztotožňuji, vzhledem k tomu, že NY Úmluva 

upravuje velice úzkou oblast, zatímco dvoustranné mezinárodní úmluvy o právní pomoc 

upravují mnohem širší škálu otázek. Přednostní použití NY Úmluvy nevylučuje využití pravidla 

příznivějšího zacházení v čl. VII NY Úmluvy, pokud by dvoustranná mezinárodní úmluva či 

vnitrostátní úprava umožňovala výkon cizího rozhodčího nálezu, a NY Úmluva nikoliv. Lze 

shrnout, že na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, na jehož uznání a výkon lze aplikovat 

NY Úmluvu i některou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, by se měla vždy 

aplikovat úprava příznivější.79  

  

 
75 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 120. 
76 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. srpna 1987, sp. zn. Cpjf 27/86. 
77 PAUKNEROVÁ in KUČERA 2015 op. cit., s. 64. 
78 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2016, sp. zn. 20 Cdo 676/2016. Usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 3. listopadu 2016, sp. zn. 20 Cdo 1165/2016. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. srpna 2017, sp. zn. 20 

Cdo 5882/2016. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2018, sp. zn. 20 Cdo 1754/2018. 
79 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 120. 



18 

 

3 Rozhodčí nález 

Cílem rozhodčího řízení je konečně rozhodnout ve věci samé, standardně vydáním 

rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je stěžejním institutem pro rozhodčí řízení. Jeho legální 

definici však v právní úpravě na mezinárodní ani na vnitrostátní úrovni nenalezneme.80 Právní 

předpisy nicméně obsahují různé náležitosti a požadavky, které musí rozhodčí nález splňovat, 

aby byl platný. V české právní úpravě lze takové požadavky najít v § 25 ZRŘ, konkrétně musí 

rozhodčí nález: 

a) být rozhodnut většinou rozhodců a alespoň většinou rozhodců podepsán, 

b) být v písemné formě, 

c) obsahovat dostatečně určitý výrok, a 

d) obsahovat odůvodnění. 

Standardně v rozhodčím řízení rozhodují tři rozhodci. K vydání platného rozhodčího 

nálezu nevyžaduje zákon jednomyslné rozhodnutí všech rozhodců. Vyžaduje, aby ke stejnému 

závěru došla alespoň většina rozhodců, která ho následně podepíše.  

Rozhodci spor posuzují dle hmotného práva rozhodného pro daný spor. Tím se myslí 

právo, které si strany zvolily v rozhodčí smlouvě. Chybné je podle mého názoru tvrzení: „Pokud 

se strany nedohodly na volbě rozhodného práva a nejedná se o spor s mezinárodním prvkem, 

bude rozhodováno dle českého práva“. 81  K určení rozhodného práva, pokud si ho strany 

neujednají, použijí rozhodci kolizní normy příslušných právních předpisů. Pokud se na spor 

neaplikují kolizní ustanovení z relevantní mezinárodní úmluvy či evropského předpisu, použijí 

se kolizní normy v ZMPS.82 Zda se jedná o spor s mezinárodním prvkem není pro určení 

rozhodného práva podstatné. 

Povinnost vyhotovit rozhodčí nález v písemné formě je požadavek, který se vyžaduje 

standardně.83 Písemná forma neomezuje rozhodčí nález výlučně na formu listinnou, ale lze ji 

též splnit ve formě elektronické.84 Z textu rozhodčího nálezu musí zřetelně vyplývat, jaká práva 

 
80 BORN 2014 op. cit., s. 2920.  
81 OLÍK Miloš in OLÍK, Miloš; MAISNER, Martin; POKORNÝ, Radek; MÁLEK, Petr; JANOUŠEK, Martin. 

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-736-3.2017 op. cit., s. 162. 
82 RŮŽIČKA in PAUKNEROVÁ 2013 op. cit., s. 788. 
83 BORN 2014 op. cit., s. 2925.  
84 OLÍK in OLÍK 2017 op. cit., s. 160. 
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stranám přiznává a jaké jim ukládá povinnosti. Dále musí rozhodčí nález přesně označovat 

povinnou a oprávněnou stranu. Dostatečně určité musí být též konkrétní rozhodnutí a lhůta ke 

splnění ukládané povinnosti.85 

Součástí rozhodčího nálezu musí být dále jeho odůvodnění.86 Zákon v tomto případě 

umožňuje stranám ujednat si, že odůvodnění rozhodčího nálezu nevyžadují. ZRŘ neobsahuje 

výčet věcí, kterými se rozhodci musejí v odůvodnění věnovat. Co by obsahem odůvodnění mělo 

být lze určit na základě přiměřené aplikace § 157 odst. 2 OSŘ. Například by mělo být jasné, 

čeho se strany domáhají, které skutečnosti mají rozhodci za prokázané, které důkazy byly 

předloženy, jaké závěry z nich rozhodce vyvodil, a k jakému závěru rozhodci došli po skutkové 

i právní stránce.87 Odůvodnění rozhodčího nálezu v zásadě vyžadují všechny národní právní 

úpravy. Nicméně lze najít určité výjimky. Například Spojené státy americké odůvodnění 

rozhodčího nálezu nevyžadují.88 

Významným charakteristickým prvkem rozhodčího nálezu je též jeho závaznost. Pokud 

rozhodci vydají nezávazné rozhodnutí či projeví svůj předběžný názor na věc, nejedná se o 

rozhodčí nález ve smyslu tuzemské právní úpravy ani NY Úmluvy.89 

 

3.1 Tuzemský a cizí rozhodčí nález 

Rozhodčí nálezy lze rozdělit na několik druhů. Pro tuto práci, ale především i pro praxi, 

je zásadní dělení na tuzemské a cizí rozhodčí nálezy. Na základě tohoto členění se určí právní 

úprava výkonu rozhodčího nálezu. 

Rozhodčí nálezy je možné dělit na domácí a cizí dvěma způsoby. První ze způsobů je 

postaven na teritoriálním principu a rozhodčí nálezy dělí dle jejich místa vydání. V druhém 

případě jsou rozhodující procesní normy řízení.90 Dnes je v zásadě zastáván pouze první ze 

zmíněných způsobů, který odpovídá standardům obsažených v NY Úmluvě.91 Born jmenuje 

 
85 OLÍK in OLÍK 2017 op. cit., s. 161. 
86 Viz ustanovení § 25 odst. 2 ZRŘ. 
87 OLÍK in OLÍK 2017 op. cit., s. 162. 
88 BORN, Gary. International arbitration: cases and materials. Second Edition. New York: Wolters Kluwer Law 

& Business, 2015. ISBN 978-1454839200., s. 1065. 
89 BORN 2014 op. cit., s. 2926. 
90 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 315. 
91 BORN 2014 op. cit., s. 2946. 



20 

 

pouze Pákistán a Indonésii jako státy, které označují za domácí i takové nálezy, které byly 

vydány mimo jejich území. Tyto státy tedy na výkon těchto rozhodčích nálezů neaplikují NY 

Úmluvu. Dle Borna se jedná o postup zjevně proti smyslu NY Úmluvy.92 Některé právní úpravy 

obsahují i specifický další způsob dělení. Například v Maďarsku je za cizí považován i nález 

vydaný na území Maďarska, který rozhodoval rozhodčí soud se sídlem v cizině a samorozhodce 

či většina rozhodců jsou cizinci.93  

NY Úmluva obsahuje definici cizího rozhodčího nálezu v čl. I. Za cizí považuje 

rozhodčí nález vydaný ve sporu mezi fyzickými nebo právnickými osobami, který byl vydaný 

na území jiného státu, než ve kterém se žádá jeho výkon. Rozhodné je tudíž místo vydání. 

Současně NY Úmluva považuje za cizí rozhodčí nález takový nález, který nepovažuje stát, kde 

se žádá jeho uznání a výkon, za domácí. Česká republika při přistupování k NY Úmluvě využila 

výhrady a NY Úmluvu aplikuje jen na rozhodčí nálezy, které byly vydané na území jiného 

smluvního státu NY Úmluvy.94 Tuto výhradu aplikovaly asi dvě třetiny smluvních států.95 Lze 

shrnout, že NY Úmluva není aplikovatelná na domácí rozhodčí nálezy.96  

V českém právním řádu vyplývá definice cizího rozhodčího nálezu implicitně z 

ustanovení § 120 ZMPS. Za cizí se považuje nález vydaný mimo území České republiky. Za 

tuzemský se tudíž a contrario považuje nález vydaný na území České republiky. Jediným 

kritériem pro rozdělení na tuzemský a cizí rozhodčí nález je místo jeho vydání, jiná kritéria 

v zákonné úpravě nenalezneme. Z praktického hlediska je potřeba, aby v rozhodčích nálezech 

bylo místo vydání uvedeno a bylo dohledatelné.97  

Místo vydání rozhodčího nálezu je chápáno jako místo konání rozhodčího řízení dle 

§ 17 ZRŘ. 98  Nejasnosti týkající se pojmu místa konání osvětlil Nejvyšší soud. Ve svém 

 
92 BORN 2014 op. cit., s. 2955. 
93 ŠARČEVIC, Petar. Dispute Settlement: UNCITRAL 5.7 Recognition and Enforcement of Arbitral Awards: 

The New York Convention, Course on Dispute Settlement (UNCTAD ed.) [online]. 2005 [cit. 19. 10. 2019]. 

Dostupné z: https://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add37_en.pdf., s. 8. 
94 OLÍK in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 481. 
95 BERG, Albert Jan van den. The New York Convention of 1958: An Overview [online]. Publikováno: 2008 [cit. 

12. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf., s. 2. 
96 BORN 2014 op. cit., s. 2942. 
97 RŮŽIČKA, Květoslav; FRINTOVÁ, Dita. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem 

při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: rozhodčí soud sedmdesátníkem. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-745-0., s. 163. 
98 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 622. 

https://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add37_en.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf
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usnesení Nejvyšší soud jasně vymezil, že místem řízení se myslí domicil konkrétního 

rozhodčího řízení. Dle názoru Nejvyššího soudu nemá žádný vliv na rozdělení rozhodčího 

nálezu na tuzemský a cizí skutečnost, kde dochází k jednotlivým fázím rozhodčího řízení (od 

místa výslechu svědků po podpis rozhodčího nálezu).99 Projednání věci může v praxi probíhat 

i na více místech, především pokud je to v zájmu efektivnosti řízení. A naopak se může stát, že 

místo vydání rozhodčího nálezu strany a rozhodci ani nenavštíví.100  

V ustanovení § 17 ZRŘ zákonodárce nechává stranám možnost zvolit si místo konání 

řízení dle své volby bez jakýchkoliv omezení. Nicméně strany by měly při volbě místa konání 

zohlednit konkrétní dopady, které na ně z jejich volby vyplývají. Hlavně procesní pravidla 

rozhodčího řízení (např. arbitrabilita sporu, složení senátu, soudní přezkum a výkon rozhodčího 

nálezu) jsou nejčastěji ovládány principem teritoriality.101  

Místo konání řízení mohou strany zvolit explicitně, ale i implicitně, například tím, že si 

pro svůj spor zvolí stálý rozhodčí soud.102 Pro případy, kdy si místo nezvolí strany samostatně, 

stálé rozhodčí soudy buď upravují způsob určení místa řízení nebo přímo stanoví místo řízení. 

Mezinárodní obchodní komora se sídlem v Paříži zakotvuje ve svých pravidlech pro rozhodčí 

řízení způsob určení místa „Místo rozhodčího řízení stanoví Soud, pokud se na něm strany 

nedohodnou.“103. Mezinárodní rozhodčí soud ve Vídni ve svém rozhodčím řádu zase přímo 

uvádí místo řízení „Strany mohou svobodně určit místo řízení. Pokud strany nedohodly nebo 

nedohodnou nic jiného, je místem řízení Vídeň.“104. Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK 

ČR pro tento případ pomocné ustanovení nemá.105 Jedná se o závažný nedostatek, který stranám 

sporu může způsobit velké komplikace s ohledem na skutečnost, že v doporučených zněních 

rozhodčích doložek Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR místo vydání rozhodčího nálezu též 

 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 1034/2012. 
100 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 94. 
101 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 95. 
102 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 95. 
103 Čl. 18 odst. 1 Pravidla Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži pro rozhodčí řízení účinná od 1. března 

2017 [online]. [cit. 14. 9. 2019]. Dostupné z: https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-

czech-version/. 
104 Čl. 25 odst. 1 Řád o rozhodčím řízení Mezinárodního rozhodčího soudu ve Vídni účinný od 1. ledna 2018 

[online]. [cit. 14. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Finale_Version_Schieds_Med_Regeln-2018-CZ.pdf. 
105 Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky účinného 

od 1. 7. 2012 [online]. [cit. 14. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-

2012-uz-01-10-2015. 

https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-czech-version/
https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-czech-version/
https://www.viac.eu/images/documents/vienna_rules/Finale_Version_Schieds_Med_Regeln-2018-CZ.pdf
https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015
https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015
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vypouští.106 V případě, že si strany místo vydání nálezu neurčí, nelze ani automaticky použít 

pomocný postup dle ZRŘ, neboť nejdříve musí dojít k propojení nálezu s českým právním 

řádem a jeho pravidly. 

Vnitrostátní právní úprava v § 17 ZRŘ obsahuje způsob určení místa konání, pokud si 

ho strany nezvolí samy. Určením místa pověřuje rozhodce, kteří jsou na rozdíl od stran při své 

volbě omezeni, a to oprávněnými zájmy stran. Pod oprávněné zájmy stran patří především 

právo plně uplatnit svá práva, zejména s důrazem na rovnost stran zakotvenou v § 18 ZRŘ.107 

Konkrétněji se jedná o právo stran na nestranné, rychlé a efektivní vyřešení sporu bez 

zbytečných nákladů.108 Na volbě místa konání se musí strany dohodnout nejpozději do té doby, 

než to udělají rozhodci, což se dá očekávat při prvním jednání rozhodců ve věci.109  

 

3.2 Internacionalizace sporu 

Rozdělením na tuzemský a cizí rozhodčí nález jsem se zabývala výše. Jedná se o dělení, 

které mají strany plně ve svých rukách a mohou ho libovolně ovlivnit. V této souvislosti je třeba 

se zabývat otázkou, zda je možné zvolit místo konání rozhodčího řízení v zahraničí v jinak 

výlučně vnitrostátním sporu jen z toho důvodu, aby strany z jinak tuzemského rozhodčího 

nálezu udělaly nález cizí (tzv. internacionalizace), a podřídily ho tak zcela jinému režimu.  

Vnitrostátní právní úprava neobsahuje žádné ustanovení omezující volbu místa vydání 

rozhodčího nálezu v zahraničí mezi subjekty se sídlem v České republice. Teoretické názory a 

judikatura se shodují, že v české právní úpravě je internacionalizace rozhodčího nálezu možná. 

Bělohlávek zastává tento názor, který dle něho vyplývá ze silného důrazu na vůli stran v celém 

rozhodčím řízení.110 Takto vyjádřenou vůli stran lze odmítat jen v případech, kdy by strany 

svojí volbou účelově obcházely imperativní normy nebo veřejný pořádek (ordre public). 

Nicméně ochrana těchto základních hodnot je zajištěna dle Bělohlávka tím, že české soudy 

 
106  Doporučené znění rozhodčích doložek do smluv [online]. [cit. 15. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.soud.cz/rozhodci-dolozka. 
107 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 614. 
108 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 96. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 616. 
109 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 95. 
110 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 627. 

https://www.soud.cz/rozhodci-dolozka


23 

 

musejí cizí rozhodčí nálezy na českém území uznat a vykonat. Proto není podle Bělohlávka 

potřeba vůli stran omezovat.111  

Tuto problematiku vyjasnil Nejvyšší soud ve svém už zmíněném usnesení.112 Nejvyšší 

soud v něm došel k závěru, že pokud se subjekty se sídlem v České republice dohodly, že jejich 

případný spor bude mít místo konání rozhodčího řízení ve Vídni v Rakousku, rozhodčí nález 

vydaný v takovém rozhodčím řízení není tuzemským rozhodčím nálezem. Nelze na něj 

aplikovat kontrolní pravomoc českých soudů, a ty ho nemůžou zrušit podle ustanovení ZRŘ. 

Na tomto nic nemění, že všechny právní i skutkové okolnosti případu se vztahovaly k území 

České republiky a volba místa konání rozhodčího řízení ve Vídni byla pouze fiktivní. Nejvyšší 

soud v tomto usnesení upřednostnil vůli stran vyjádřenou v rozhodčí doložce a zakotvil 

formalistický přístup k volbě místa konání rozhodčího řízení. Toto usnesení Nejvyššího soudu 

bylo potvrzeno i Ústavním soudem, který neshledal toto usnesení jako přepjatě formalistické či 

nespravedlivé. 113  V současné době rozhodování soudů ohledně této problematiky vychází 

z výše uvedeného právního názoru.114 Odborná veřejnost oprávnění stran internacionalizovat 

svůj rozhodčí nález již nezpochybňuje.115 

 

3.3 Konečný, celkový, částečný, mezitímní a doplňující rozhodčí nález 

Velký vliv má na rozhodčí nálezy mimo jiné i to, o kolika nárocích daný rozhodčí nález 

rozhodl, a zda se jedná o konečné rozhodnutí ve věci. Na základě těchto kritérií lze dělit 

rozhodčí nálezy na konečné, celkové, částečné, mezitímní a doplňující. 

Cílem rozhodčího řízení je vydání konečného rozhodčího nálezu (final award). Tento 

pojem zahrnuje dva druhy rozhodčích nálezů. Právní teorie za konečný označuje takový nález, 

 
111 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 630. 
112 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 1034/2012. 
113 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. února 2014, sp. zn. II. ÚS 105/14. 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2013, sp. zn. 23 Cdo 2542/2011. Usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 27. února 2019, sp. zn. 23 Cdo 3997/2018. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2014, sp. zn. 

23 Cdo 3378/2014. Názor potvrdil Ústavní soud v usnesení Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2018, sp. zn. I. ÚS 

3595/16. 
115 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 95. Podrobněji též: MALIŠ, Daniel. Demarkační linie mezi českým a 

cizím rozhodčím nálezem [online]. Publikováno 2. 9. 2014 [cit. 14. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/demarkacni-linie-mezi-ceskym-a-cizim-rozhodcim-nalezem-95228.html. 

ŘEZNÍČEK, David. Vykonatelnost a výkon rozhodčích nálezů. Bulletin advokacie [online]. Publikováno 26. 10. 

2018 [cit. 05. 9. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vykonatelnost-a-vykon-rozhodcich-

nalezu#ftn2. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/demarkacni-linie-mezi-ceskym-a-cizim-rozhodcim-nalezem-95228.html
http://www.bulletin-advokacie.cz/vykonatelnost-a-vykon-rozhodcich-nalezu#ftn2
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ve kterém rozhodci rozhodli o všech nárocích, které strany uplatňovaly, a kterým končí 

rozhodčí řízení.116 Ovšem je možno za konečný rozhodčí nález považovat i takový rozhodčí 

nález, kterým rozhodci rozhodli konečně jen o některém nároku, neboť rozhodci ztrácejí 

možnost o tomto nároku rozhodovat v důsledku překážky rei iudicatae. Rozhodčí nález, který 

rozhoduje konečně o všech nárocích, je vhodné označit odlišným pojmem, a to jako celkový 

rozhodčí nález (global award). 117  Celkový rozhodčí nález je tedy ideálním příkladem 

konečného rozhodčího nálezu. Jedině konečný rozhodčí nález může být napaden před 

obecnými soudy a může být vykonán. 

V některých případech je nutné se přednostně zabývat určitým nárokem. Rozhodci proto 

mají možnost vydat ohledně konkrétního nároku či jeho části tzv. částečný rozhodčí nález 

(partial award). Nejčastěji se částečný rozhodčí nález vydává v otázkách existence promlčení, 

určení rozhodného práva a existence škody. Částečný rozhodčí nález je konečným rozhodčím 

nálezem pro konkrétní nárok. Může být napadnut před obecnými soudy a být vykonán. Samotné 

rozhodčí řízení nicméně pokračuje a rozhodci neztrácejí svůj mandát. 

V případě, že rozhodci rozhodují o základu věci, činí tak prostřednictvím mezitímního 

rozhodčího nálezu (interim award). Základem věci je jakákoliv otázka, kterou mají na základě 

požadavků stran rozhodci rozhodnout. Nejčastěji rozhodci vydají mezitímní rozhodčí nález, 

pokud potvrzují, že nárok jedné ze stran existuje. Následně v konečném rozhodčím nálezu 

vyčíslí výši nároku. Mezitímní rozhodčí nález nelze vydat v řízeních, kde nemůže být nárok 

vyčíslen, například v řízeních, kde má dojít k nahrazení projevu vůle jedné ze stran. 118 

Mezitímní rozhodčí nález není konečný rozhodčí nález. Proto dochází k diskusím, zda ho lze 

vůbec označovat za rozhodčí nález. NY Úmluva požaduje, aby byl rozhodčí nález závazný, 

nikoliv konečný. Tuto podmínku by každý mezitímní rozhodčí nález splňovat měl, a lze ho 

tudíž mezi rozhodčí nálezy zařadit.119  

Pokud rozhodci v konečném rozhodčím nálezu opomenou rozhodnout o některém 

z nároků, musí o něm dodatečně rozhodnout v doplňujícím rozhodčím nálezu (additional 

award). Svým opomenutím způsobí, že původní konečný rozhodčí nález je pouze částečný 

 
116 Například čl. 32 (1) Vzorového zákona UNCITRAL. 
117 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 315. 
118 OLÍK in OLÍK 2017 op. cit., s. 154. 
119 BORN 2014 op. cit., s. 3620. 
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rozhodčí nález a až vydáním doplňujícího rozhodčího nálezu je konečně rozhodnuto o všech 

uplatňovaných nárocích. Vydání a nabytí právní moci doplňujícího rozhodčího nálezu ovlivní 

běh lhůt a výkon daného nálezu.  

V odborné literatuře se vyskytují další druhy rozhodčích nálezů, jako je souhlasný nález 

(consent award) či nález pro zmeškání (default award).120 

  

 
120 BORN 2014 op. cit., s. 3021, 3027. KÜHN, Wolfgang. Defaulting Parties and Default Awards in International 

Arbitration [online]. 2014 [cit. 14. 9. 2019]. Dostupné z: 

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004305595/B9789004305595-s022.xml., s. 401. 

https://brill.com/view/book/edcoll/9789004305595/B9789004305595-s022.xml
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4 Výkon tuzemského rozhodčího nálezu 

Pokud povinná strana neplní svoje povinnosti vyplývající z rozhodčího nálezu 

dobrovolně, může oprávněná strana podat návrh na výkon rozhodčího nálezu. Výkon 

tuzemského rozhodčího nálezu lze nařídit jak soudním výkonem rozhodnutí podle OSŘ, tak 

exekučním řízením podle Exekučního řádu. Pro výkon v souladu s těmito zákony musí být 

rozhodčí nález exekučním titulem. Rozhodčí nález se stává exekučním titulem v okamžiku, kdy 

nabyde právní moci a uplyne doba, kdy měl povinný dobrovolně plnit. K tomu je dle § 28 ZRŘ 

nutné, aby byl rozhodčí nález nepřezkoumatelný dle § 27 ZRŘ (resp. strany si přezkum 

nedohodly nebo marně uplyne lhůta pro podání žádosti k přezkoumání). Jestliže je tato 

podmínka splněná, nabyde tuzemský rozhodčí nález dnem doručení účinku pravomocného 

soudního rozhodnutí. Po uplynutí lhůty k plnění se stává soudně vykonavatelný. Rozhodce 

vyznačí na rozhodčím nálezu doložku nabytí právní moci a rozhodčí nález se stává závazný pro 

všechny orgány i pro rozhodce.121  Rozhodcům v momentě nabytí právní moci rozhodčího 

nálezu zanikají jejich pravomoci plynoucí z výkonu jejich funkce.122 Na rozhodčích nálezech 

se na rozdíl od soudních rozhodnutí nevyznačuje doložka vykonatelnosti. Vykonatelnost 

nastává dle § 28 odst. 2 ZRŘ jako důsledek nabytí právní moci.123  

Exekučním titulem je rozhodčí nález ve smyslu § 274 odst. 1 písm. c) OSŘ i ve smyslu 

§ 40 odst. 1 písm. c) Exekučního řádu. Exekuční řád vyžaduje v ustanovení § 41 pro výkon 

rozhodčího nálezu jeho potvrzení o vykonatelnosti vydané orgánem, který ho vydal. Rozhodci 

však nemohou takové potvrzení vydat.124 Vzhledem k tomu, že právní moc a vykonavatelnost 

rozhodčího nálezu nastávají automaticky doručením rozhodčího nálezu, není nutné doložku 

vykonavatelnosti předložit.125 

 
121 Pokud by doložka právní moci nebyla na rozhodčím nálezu vyznačena, či by byla vyznačena chybně, nemá to 

na právní moc a vykonavatelnost nálezu vliv. Právní moc i vykonavatelnost nastávají v okamžik splnění 

zákonných podmínek. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2003, sp. zn. 22 Cdo 1057/2003 a usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 18. března 2010, sp. zn. 20 Cdo 2376/2008. 
122 Z tohoto pravidla existují výjimky: rozhodci jsou stále oprávněni opravit v rozhodčím nálezu zjevné chyby 

(§ 26 ZRŘ), mají povinnost vyznačit doložku právní moci (§ 28 odst. 1 ZRŘ), uložit rozhodčí nález a další listiny 

(§ 29 ZRŘ) a stále jsou vázáni mlčenlivostí (§ 6 ZRŘ).  
123 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1004. 
124 Rozhodci jsou ze zákona oprávněni označit rozhodčí nález jen doložkou právní moci viz § 28 odst. 2 ZRŘ. 
125 OLÍK in OLÍK 2017 op. cit., s. 185. KASÍKOVÁ, Martina in KASÍKOVÁ, Martina; KUČERA, Zdeněk; 

PLÁŠIL, Vladimír; ŠIMKA, Karel; JIRMANOVÁ, Miroslava; HUBÁČEK, Jaroslav. Exekuční řád: komentář. 4. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony., s. 265. 
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Výkon tuzemského rozhodčího nálezu je možné za splnění určitých podmínek 

odložit.126 Pokud soud povolí odklad vykonavatelnosti, neznamená to, že rozhodnutí pozbývá 

schopnosti být předmětem výkonu. Odklad vykonavatelnosti nevede k zastavení již nařízeného 

výkonu rozhodnutí. Soud může též teprve soudní výkon rozhodnutí či exekuci nařídit, a 

současně odložit jejich provedení.127 

 

4.1 Přezkum rozhodčího nálezu  

Přezkum rozhodčího nálezu je zakotven v § 27 ZRŘ. Analogicky plní funkci řádného 

opravného prostředku v řízení před soudy.128 Strana má možnost o přezkum zažádat pouze 

tehdy, pokud si strany přezkum rozhodčího nálezu dohodly v rozhodčí smlouvě. Na rozdíl od 

opravného řízení v soudním řízení provádějí přezkum rozhodčího nálezu rozhodci. Rozhodci, 

kteří přezkoumávají rozhodčí nález, mají za úkol přezkoumat procesní stránku řízení, skutkové 

a právní závěry.129  Rozhodci můžou buď nález předchozích rozhodců potvrdit, nebo spor 

rozhodnout odchylně. Nemůžou vrátit věc předchozím rozhodcům k novému projednání.130 

Strany si mohou dohodnout, v jaké lhůtě musí být žádost o přezkum druhé straně zaslána. 

Pokud tato dohoda v rozhodčí smlouvě absentuje, musí být žádost o přezkum zaslána druhé 

straně do 30 dní ode dne, kdy byl žádající straně doručen rozhodčí nález. Na přezkum 

rozhodčího nálezu významně působí princip autonomie stran. Strany mají například možnost si 

stanovit rozsah důvodů, pro které je možné přezkum žádat.131 

 

4.2 Zrušení tuzemského rozhodčího nálezu 

České soudy vykonávají kontrolu nad rozhodčím řízením. Pomocí zrušení tuzemského 

rozhodčího nálezu kontrolují vydávání rozhodčích nálezů na českém území. České soudy 

mohou zrušit jen tuzemský rozhodčí nález a jimi vydané rozhodnutí je vykonavatelné pouze 

v České republice. Cílem řízení o zrušení rozhodčího řízení je vydání pravomocného 

 
126 Viz ustanovení § 32 odst. 2 ZRŘ. 
127 LEVÝ, Jiří in SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří; ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád: 

komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9., 

s. 1091. 
128 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 991.  
129 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 990. Totožně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. 

23 Cdo 2950/2010. 
130 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 986. 
131 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 990. 
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rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu soudem. Rozhodnutí neplní funkci řádného, ani 

mimořádného opravného prostředku. Právní řády cizích států zrušení rozhodčího nálezu 

běžně umožňují, nicméně dle ESLP se nejedná o mandatorní požadavek podmiňující 

dostatečnou ochranu základních práv a svobod stran v rozhodčím řízení.132 Základním účelem 

zrušení tuzemského rozhodčí nálezu soudem je kontrola, zda byly dodrženy zákonné podmínky 

pro projednání a rozhodnutí sporu před rozhodci. Soud kontroluje dodržení ústavně zaručených 

procesních práv skrze posuzování stěžejních procesních otázek.133 Soudy nemají oprávnění 

přezkoumávat nález věcně. Zakotvení tohoto institutu v českém právním řádu je kogentní.134 

Strany nemají možnost ho ani zcela vyloučit.135 Tuzemský rozhodčí nález je možné zrušit pouze 

na základě některého z důvodů v § 31 ZRŘ. Taxativní povahu tohoto seznamu potvrdil Nejvyšší 

soud.136  

 

4.2.1 Řízení o zrušení tuzemského rozhodčího nálezu 

Řízení lze zahájit výlučně na základě návrhu. K podání návrhu jsou aktivně 

legitimovány pouze strany rozhodčího řízení, tedy osoby, o jejichž právech a povinnostech bylo 

v rozhodčím řízení rozhodováno. Návrh musí strana podat do 3 měsíců od doručení rozhodčího 

nálezu a musí obsahovat základní náležitosti návrhu dle § 79 OSŘ. Podání návrhu nemá vliv 

na právní moc ani vykonavatelnost nálezu. Odkladný účinek vykonavatelnosti rozhodčího 

nálezu může soud přiznat pouze na základě žádosti povinné strany, pokud by jí hrozila závažná 

újma nebo pokud z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu lze usuzovat, že je důvodný.137 

Věcně příslušným je krajský soud. Shledá-li soud existenci některého z důvodů pro 

zrušení rozhodčího nálezu, rozhodne o tom rozsudkem, kterým napadený rozhodčí nález zruší. 

S vydáním rozsudku spojuje zákon různé důsledky podle důvodu, na jehož základě dojde ke 

zrušení rozhodčího nálezu. V případě, že byl rozhodčí nález soudem zrušen na základě zjištění 

neplatnosti, zrušení či neexistence rozhodčí smlouvy nebo na základě nedostatku arbitrability 

sporu (tj. chybí základní podmínky pro rozhodčí řízení), již nelze danou věc projednat 

 
132 Tento názor dovodil Bělohlávek a contrario z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. února 

1999 ve věci Osmo Suovaniemi a ostatní vs. Finland, stížnost č. 31737/96. BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1063. 
133 POKORNÝ in OLÍK 2017 op. cit., s. 206. 
134 Rozsudek Nejvyššího soud ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 3527/2010. 
135 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1072. ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 344. 
136 Rozsudek Nejvyššího soud ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 3527/2010. 
137 Viz ustanovení § 32 odst. 2 ZRŘ. 
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v rozhodčím řízení.138  Strany se mohou pouze obrátit na soud, aby v dané věci meritorně 

rozhodl. Návrh strany na projednání a rozhodnutí ve věci soudem nabyde účinků až v momentě 

nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení nálezu. Formálně soud bude pokračovat v řízení o 

zrušení.139 Soud rozhodčí nález zruší, i pokud shledá existenci vícero zrušovacích důvodů. 

Jakmile je jedním z důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu absence základních podmínek, je 

každopádně vyloučeno nové projednání věci v rozhodčím řízení.140 

Pokud je spor dle českého práva arbitrabilní a existuje platná rozhodčí smlouva, ale soud 

zruší rozhodčí nález na základě zjištění jiného důvodu, lze spor po zrušení rozhodčího nálezu 

znovu projednat výlučně v rámci rozhodčího řízení. V těchto případech totiž dojde pouze 

k zániku rozhodčího nálezu jakožto skutečnosti, kterou je rozhodčí řízení skončeno.141 

 

4.2.2 Důvody zrušení rozhodčího nálezu  

Soudy mají povinnost zrušit rozhodčí nález vydaný ve věci, o níž nebylo v prvé řadě 

vůbec možné uzavřít rozhodčí smlouvu, a spor tedy nesplnil podmínku objektivní arbitrability. 

V takovém případě není rozhodčí smlouva platná a soud z moci úřední rozhodne o zrušení 

rozhodčího nálezu. Může se jednat například o rozhodčí nález vydaný v incidenčním sporu. 

Pouze na návrh strany soud zruší rozhodčí nález v případě, že rozhodčí smlouva je 

neplatná z jiných důvodů, byla zrušená či se nevztahuje na dohodnutou věc.142 V tomto případě, 

se ale musí soud nejdříve zabývat otázkou, zda tyto nedostatky strana namítala předtím, než 

začala ve věci jednat. Jiné důvody způsobující neplatnost rozhodčí smlouvy jsou především 

důvody způsobující relativní a absolutní neplatnost ve smyslu občanského zákoníku.143 Pod 

tento zrušovací důvod je nutné podřadit i situaci, kdy rozhodčí smlouva nikdy nevznikla, neboť 

se jedná o nicotné právní jednání, např. z důvodu absence podpisu stran.144 

 
138 Viz ustanovení § 34 odst. 1 ZRŘ. 
139 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1186. 
140 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1192. 
141 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1187. 
142 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde Praha, 

2012. ISBN 978-80-7201-874-1., s. 567. 
143 K relativní neplatnosti ustanovení § 586 odst. 2 Občanského zákoníku a k absolutní neplatnosti ustanovení § 

580 a § 588 Občanského zákoníku. 
144 JANOUŠEK in OLÍK 2017 op. cit., s. 214. 
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Další důvod se týká osoby rozhodce. Soud má povinnost rozhodčí nález zrušit, pokud 

se na jeho rozhodování zúčastnil nezpůsobilý nebo neoprávněný rozhodce. Neoprávněný 

rozhodce je například rozhodce, který byl jmenován odlišným postupem, než na kterém se 

strany dohodly v rozhodčí smlouvě, nebo rozhodce, který svoji funkci písemně nepřijal. 

Povinnost písemně souhlasit s výkonem funkce je kogentně zakotvena a její absenci tudíž nelze 

dodatečně zhojit.145 Žádá-li strana zrušení tuzemského rozhodčího nálezu kvůli nezpůsobilosti 

nebo neoprávněnosti rozhodce, musí soud nejdříve posuzovat, zda tuto vadu strana namítala. 

Rozhodčí řízení zpravidla rozhodují tříčlenné tribunály. Všichni rozhodci si jsou rovni 

a jejich hlas má stejnou váhu. Pro vydání rozhodčího nálezu není nutné, aby rozhodci rozhodli 

jednomyslně, ale vyžaduje se, aby rozhodnutí přijala alespoň většina rozhodců. Tuzemský 

rozhodčí nález, který nepřijala alespoň většina rozhodců, je však nutné zrušit. Tento důvod není 

v praxi téměř uplatňován.146 

Strany, vedle neplatnosti rozhodčí smlouvy, nejčastěji žádají zrušení tuzemského 

rozhodčího nálezu z toho důvodu, že jim nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci 

projednat.147 Tento důvod chrání celkově dodržování základních procesních práv a povinností 

stran během řízení.148 Strany rozhodčího řízení si jsou rovny a musejí mít během řízení fakticky 

stejné podmínky. Především musejí mít možnost uplatnit své argumenty, navrhnout důkazy, 

vyjádřit se ke všem skutečnostem a k důkazům a zúčastnit se ústních jednání.149 Rozhodci sice 

nemusí všechny důkazy provést, ale pokud nějaký důkaz neprovedou, musejí toto své 

rozhodnutí odůvodnit v rozhodčím nálezu.150 

Další důvod není založen na vadě řízení, ale vyplývá z vady samotného rozhodčího 

nálezu. Přikazuje zrušit nález, který odsuzuje k neoprávněnému, nemožnému nebo 

nepovolenému plnění. Neoprávněné plnění je zejména přisouzení vyššího finančního plnění, 

než žádala oprávněná strana. Nejedná se však o situaci, kdy rozhodci věc jinak právně 

kvalifikují, a tím přiznají oprávněnému vyšší plnění, než žádal.151 Nemožné je plnění, které 

 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. června 2006, sp. zn. NS 32 Odo 977/2005. 
146 LISSE 2012 op. cit., s. 568. 
147 DOLEČEK, Martin. Pravomoc soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení. Bulletin advokacie [online]. Publikováno: 

23. 10. 2018 [cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/pravomoc-soudu-ve-vztahu-k-

rozhodcimu-rizeni. 
148 JANOUŠEK in OLÍK 2017 op. cit., s. 206. 
149 JANOUŠEK in OLÍK 2017 op. cit., s. 216. 
150 LISSE 2012 op. cit., s. 570. 
151 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.04.2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/pravomoc-soudu-ve-vztahu-k-rozhodcimu-rizeni
http://www.bulletin-advokacie.cz/pravomoc-soudu-ve-vztahu-k-rozhodcimu-rizeni
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není povinná strana objektivně schopna uskutečnit a nepovolené plnění je v rozporu s právním 

řádem.  

Posledním důvodem pro zrušení tuzemského rozhodčího nálezu je zjištění skutečností, 

pro které by šlo v občanském soudním řízení žádat obnovu řízení. Jedná se o důvod dost přísný 

a unikátní. Tento důvod není v praxi využíván.152 Obnovu řízení lze podle OSŘ žádat, pokud 

strana může příznivě ovlivnit rozhodnutí ve věci a zjistila zcela nové skutečnosti, rozhodnutí či 

důkazy nebo zjistila skutečnosti už existující, o kterých nevěděla, a ani vědět nemohla.153 

 

4.3 Zastavení výkonu tuzemského rozhodčího nálezu 

Proti nařízenému výkonu rozhodnutí se může povinná strana bránit odvoláním nebo 

návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí. Návrh na zastavení je možné podat proti nařízenému 

výkonu rozhodnutí vedenému jak dle OSŘ, tak dle Exekučního řádu.154 Tento institut umožňuje 

povinné straně bránit se v některých případech před nařízeným výkonem tuzemského 

rozhodčího nálezu i po uplynutí tří měsíční lhůty po doručení rozhodčího nálezu. 

Důvody, pro které je možné zastavení navrhnout se dělí na obecné a zvláštní. Výčet 

obecných důvodů nalezneme v ustanovení § 268 OSŘ. Seznam důvodů v OSŘ není taxativní, 

další důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí mohou stanovit i jiné zákony.155 Oprávněnost 

nařízeného výkonu rozhodnutí dle OSŘ se posuzuje bez ohledu na formu exekučního titulu. 

V případě, že soud zjistí některý z těchto obecných důvodů, rozhodne o zastavení nařízeného 

výkonu rozhodnutí i bez návrhu. Zvláštní důvody zastavení výkonu rozhodnutí se uplatní jen 

v případě, že exekuční titul má formu rozhodčího nálezu a nalezneme je v § 35 odst. 1 písm. a) 

až c) ZRŘ. ZRŘ předpokládá, že k zastavení výkonu rozhodčího nálezu dojde jen na základě 

návrhu strany a až v momentě, kdy je rozhodčí nález zrušen soudem na základě řízení dle § 31 

ZRŘ.  

Obecné a zvláštní důvody nejsou vzájemně v poměru speciality, ale kumulují se.156 

Pokud jde některý ze zvláštních důvodů podřadit pod některý z obecných důvodů, rozhodují 

 
152 LISSE 2012 op. cit., s. 579. 
153 Viz ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ. 
154 Viz ustanovení § 268 OSŘ a § 55 Exekučního řádu. 
155 LEVÝ in SVOBODA 2017 op. cit., s. 1110. 
156 LISSE 2012 op. cit., s. 639, 641. 
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soudy o zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu vždy z moci úřední. Dle Svobody lze 

pod některý z obecných důvodů podřadit každý zvláštní důvod.157 

Soudy dle § 35 odst. 2 ZRŘ musejí, pokud jim je doručena žádost o zastavení výkonu 

rozhodnutí, přerušit výkon rozhodčího nálezu a uložit povinnému, aby podal do 30 dnů návrh 

na zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ. Tímto způsobem bude soud postupovat vždy, 

domáhá-li se povinná strana zastavení nařízeného výkonu na základě zvláštních důvodů.158 Dle 

Svobody se povinnost vykonávací řízení přerušit nevztahuje na režim zastavení výkonu z 

obecných důvodů, protože toto řízení se podřizuje normám OSŘ.159 Jiný názor zastávají Lisse 

a Málek. Dle jejich názoru je nutné postup dle § 35 odst. 2 ZRŘ aplikovat na všechny důvody, 

na jejichž základě je možné rozhodčí nález zrušit, včetně relevantních důvodů v § 268 OSŘ.160  

 
157 SVOBODA, Karel. Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu. Obchodněprávní revue 

4/2018 [online]. [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: www.beck-online.cz., s. 101. 
158 LISSE 2012 op. cit., s. 642. MÁLEK in OLÍK 2017 op. cit., s. 237. 
159 SVOBODA, Karel. Aktuální problémy se zastavením exekuce z rozhodčího nálezu. Obchodněprávní revue 

4/2018 [online]. [cit. 9. 2. 2020]. Dostupné z: www.beck-online.cz., s. 101. 
160 LISSE 2012 op. cit., s. 642. MÁLEK in OLÍK 2017 op. cit., s. 237. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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5 Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu 

Uznání je proces, při kterém získává cizí rozhodčí nález stejné právní účinky jako má 

tuzemský rozhodčí nález. Na území České republiky získá takové právní účinky cizí rozhodčí 

nález, který splňuje všechny zákonem předvídané podmínky. 161  Uznání je neformální a 

nevyslovuje se zvláštním rozhodnutím. Naopak výkon cizího rozhodčího nálezu je nutné nařídit 

soudním rozhodnutím. Řízení o nařízení výkonu cizího rozhodčího nálezu je zahájeno na návrh. 

Navrhovatel musí s návrhem předložit rozhodčí nález a rozhodčí smlouvu. Oba dokumenty 

musí doplnit o jejich úřední překlad do českého jazyka.162 Přestože uznání není samo o sobě 

předmětem soudního rozhodnutí, musí se jím soud zabývat jako předběžnou otázkou v rámci 

rozhodování o nařízení výkonu a zahrnout ho do odůvodnění svého rozhodnutí.163 Dle § 122 

odst. 2 ZMPS musí být rozhodnutí o výkonu cizího rozhodčího nálezu odůvodněné. 

Cizí rozhodčí nález, jehož výkon se řídí ZMPS, musí splnit podmínky v sedmé části 

tohoto zákona. Ustanovení § 120 a násl. ZMPS obsahuje pozitivní a negativní podmínky, které 

musí (příp. nesmí) cizí rozhodčí nález splňovat, aby mohl být uznán a vykonán. Základní 

pozitivní podmínkou je splnění podmínky materiální vzájemnosti.164 Tato podmínka je splněna 

v okamžiku, kdy stát, kde byl rozhodčí nález vydán, by uznal a vykonal obdobný tuzemský 

rozhodčí nález. To se zjišťuje na základě vnitrostátního práva nebo zavedené praxe. 165 

Negativní podmínky jsou zakotveny v ustanovení § 121 ZMPS, ve formě důvodů pro odepření 

uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu.  

Výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu ZMPS je možné nařídit pouze soudním 

výkonem rozhodnutí dle OSŘ. Soud musí rozhodnutí o nařízení výkonu cizího rozhodčího 

nálezu odůvodnit.166 Překážkou pro výkon v exekučním řízení je ustanovení § 37 odst. 2 písm. 

b) Exekučního řádu. Toto ustanovení brání zahájení exekučního řízení na základě cizích 

rozhodnutí, pokud nebylo vydáno prohlášení o jejich vykonavatelnosti nebo nebylo rozhodnuto 

o jejich uznání. Jak bylo zmíněno výše, uznání cizích rozhodčích nálezů probíhá neformálně, 

bez vydání rozhodnutí. Dle Břízy je nutné předpokládat, že by v praxi bylo možné exekuci 

 
161 Viz ustanovení § 122 ZMPS. 
162 Tato povinnost se vztahuje na výkon cizího rozhodčího nálezu v režimu ZMPS (BŘICHÁČEK, BŘÍZA in 

BŘÍZA 2014 op. cit., s. 707) i NY Úmluvy (Čl. IV NY Úmluvy). 
163 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2008, sp. zn. 20 Nd 125/2007. 
164 Viz ustanovení § 120 ZMPS. 
165 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 696. 
166 Viz ustanovení § 122 ZMPS. 
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nařídit, pokud by bylo o uznání cizího rozhodčího nálezu vedeno zvláštní řízení analogické 

k řízení o uznání cizích soudních rozhodnutí dle § 16 ZMPS.167 

Na rozhodčí nálezy, které byly vydány na území některého ze smluvních států NY 

Úmluvy, aplikují české soudy pravidla obsažená v této úmluvě.168 Dle čl. III NY Úmluvy se 

řízení o uznání a výkonu řídí pravidly státu, kde se o uznání a výkon žádá. Tato pravidla však 

nikdy nesmí pro uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů stanovit tíživější podmínky, než jaké 

jsou pro tuzemský rozhodčí nález. Zároveň nesmí být pro takové řízení stanoveny vyšší soudní 

poplatky. NY Úmluva neupravuje postup uznání a výkonu. Ustanovení § 122 ZMPS se tedy 

aplikuje i na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy. Nicméně 

podmínky uznání je nutné posoudit podle konkrétních článků NY Úmluvy, nikoliv podle § 120 

a § 121 ZMPS.169 Výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy je možné též nařídit 

pouze soudním výkonem rozhodnutí. Jejich výkon v exekučním řízení aktuálně odmítá 

Nejvyšší soud na základě ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) Exekučního řádu. Této problematice 

se věnuji v 6. kapitole. 

 

5.1 Odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu 

Odepřít uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu je možné jak v režimu ZMPS, tak 

v režimu NY Úmluvy. Na většinu cizích rozhodčích nálezů se aplikuje NY Úmluva, proto jí 

v této kapitole věnuji největší prostor. Pokud český soud rozhodne o odepření uznání nebo 

výkonu cizího rozhodčího nálezu, znemožní tím jeho výkon na českém území. Odepření však 

nemá vliv na právní moc rozhodčího nálezu. Rozhodnutí o odepření uznání nebo výkonu cizího 

rozhodčího nálezu českým soudem nezpůsobí zrušení takového nálezu a ani neznemožní jeho 

výkon v jiném státě.170  

 

 
167 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 708. 
168 Viz výhrada České republiky k aplikaci NY Úmluvy. 
169 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 709. 
170 RŮŽIČKA in PAUKNEROVÁ 2013 op. cit., s. 798. ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 365. 
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5.1.1 Důvody odepření uznání a výkonu dle NY Úmluvy 

NY Úmluva upravuje odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu v čl. V. 

Z formulace tohoto článku vyplývá, že i v případě prokázání skutečností opravňujících 

k odepření uznání a výkonu, má soud možnost využít své diskreční pravomoci a odepření 

zamítnout.171 Diskreční pravomoc lze dovodit z originálního (anglického) znění úmluvy, kde je 

napsáno „may be refused“. Česká jazyková verze je s tímto zněním v souladu, neboť je toto 

slovní spojení přeloženo slovy „mohou být odepřeny“. Podle Mičinského soudy v praxi svoji 

diskreční pravomoc využívají jen omezeně, a to zejména v situacích, kdy to odůvodňují 

okolnosti případu a jednalo by se o méně závažné porušení, které by dle jejich posouzení nebylo 

tak zásadní, aby rozhodly o odepření.172  

Čl. V NY Úmluvy je rozdělen na dva odstavce. V obou odstavcích nalezneme důvody 

pro odepření cizích rozhodčích nálezů. Seznam důvodů je taxativní a není možné ho rozšiřovat. 

Rovněž jednotlivé důvody je nutné vykládat restriktivně a není možné je argumentačně či 

analogicky rozšiřovat. Rigidní povaha seznamu přispívá k posílení institutu uznávání a 

vykonání cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy.173 

První odstavec obsahuje seznam důvodů, které soud posuzuje jen na základě návrhu. 

Navrhovat odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu může jen povinná strana, 

přičemž na ní leží důkazní břemeno.174 Druhý odstavec obsahuje důvody, které musí soud 

posuzovat ex offo. Soud ve svém rozhodnutí o odepření musí odkázat na konkrétní odstavec a 

písmeno čl. V NY Úmluvy.175 Nutné je připomenout, že české soudy čl. V NY Úmluvy aplikují 

pouze na uznání a výkon rozhodčích nálezů vydaných na území jiného smluvního státu NY 

Úmluvy. Na ostatní cizí rozhodčí nálezy české soudy zpravidla aplikují § 121 ZMPS. 

 

5.1.1.1 Důvody posuzované na návrh 

Na základě čl. V odst. 1 písm. a) NY Úmluvy je možné odepřít uznání a výkon cizího 

rozhodčího nálezu v případě, že rozhodčí smlouvu uzavřela nezpůsobilá osoba nebo je rozhodčí 

 
171 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 83. OLÍK in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 485. 
172 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 85, 196.  
173 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 86. 
174 BERG 2008 op. cit., s. 13. 
175 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 86. 
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smlouva neplatná. Platnost rozhodčí smlouvy a způsobilost stran ji uzavřít jsou základní 

podmínky pro vyloučení působnosti obecných soudů. Soudy musí nejdříve na základě kolizních 

norem určit, podle jakého práva se splnění těchto podmínek bude posuzovat. Způsobilost osob 

se zjišťuje vždy k momentu uzavření smlouvy podle práva, které se na osobu vztahuje.176 

V České republice se na způsobilost osob uzavírat rozhodčí smlouvy použije kolizní norma 

upravená v ustanovení § 29 ZMPS. Dle tohoto ustanovení se způsobilost fyzických osob 

k právnímu jednání posuzuje dle práva jejího obvyklého pobytu. Zároveň se za způsobilou 

považuje fyzická osoba, která splňuje podmínky pro způsobilost podle právního řádu místa, kde 

k právnímu konání došlo. Způsobilost právnických osob se řídí právním řádem státu, podle 

něhož právnická osoba vznikla.177  

Neplatnost rozhodčí smlouvy se posuzuje dle rozhodného práva pro rozhodčí řízení. 

Strany mohou rozhodné právo určit. Pokud strany rozhodné právo nezvolí, posuzuje se platnost 

smlouvy dle práva státu, kde byl rozhodčí nález vydán. Neplatnost smlouvy lze spatřovat 

v absenci písemné formy, v jejím rozporu s právním řádem nebo s dobrými mravy či její 

uzavření pod nátlakem.178  

V článku Čl. V odst. 1 písm. b) NY Úmluvy sankcionuje NY Úmluva porušení práva 

na spravedlivý proces během rozhodčího řízení. Umožňuje odepřít uznání a výkon cizímu 

rozhodčímu nálezu, pokud strana, vůči které je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o 

ustanovení rozhodce nebo o rozhodčím řízení, nebo nemohla z jakýchkoliv jiných důvodů 

uplatnit své požadavky. Formulace tohoto článku je dosti obecná, čímž umožňuje straně bránit 

se proti jakémukoliv porušení práva na spravedlivý proces.179 V souladu s restriktivní povahou 

čl. V NY Úmluvy však soudy na základě tohoto argumentu odepírají uznání a výkon cizích 

rozhodčích nálezů jen v případech závažných porušení procesních práv stran. 180  Soudy 

například nepovažují za závažné porušení procesního práva, pokud měl odpůrce krátkou dobu 

na volbu rozhodce, na přípravu své obhajoby či na přípravu k ústnímu jednání.181 

 
176 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 94. 
177 Viz ustanovení § 29 ZMPS. 
178 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 103. 
179 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 111. 
180 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 113. BERG 2008 op. cit., s. 14. 
181 BERG 2008 op. cit., s. 15. 
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NY Úmluva nespecifikuje, podle jakých procesních předpisů se zjistí, zda bylo během 

rozhodčího řízení porušeno právo na spravedlivý proces. Většina soudů aplikuje standard 

spravedlivého procesu podle svých právních řádů. Dle Borna by státy měly spíše aplikovat 

právo na spravedlivý proces ve smyslu NY Úmluvy, která zakotvuje jednotný mezinárodní 

standard procesní rovnosti.182 

Ustanovení čl. V odst. 1 písm. c) NY Úmluvy působí jako pojistka pro případ, že 

rozhodci překročí jim svěřený mandát. Rozhodci mohou vydat rozhodnutí pouze ve věcech, 

které smluvní strany vyloučí z přezkumu mocí soudní a podrobí je rozhodčímu řízení. V první 

části čl. V odst. 1 písm. c) NY Úmluva umožňuje odepřít uznání a výkon cizího rozhodčího 

nálezu, pokud rozhodci překročili při rozhodování svoji pravomoc. Za překročení pravomocí je 

považován případ, kdy rozhodci rozhodli ve věci, o které vůbec nebyla uzavřena rozhodčí 

smlouva. Rovněž je za překročení považován případ, kdy rozhodci svým rozhodnutím přesáhli 

dohodu stran v rozhodčí smlouvě.183  V druhé části tohoto ustanovení je umožněno odepřít 

rozhodčí nález jen částečně, pokud rozhodci svoji pravomoc překročili jen v části rozhodnutí. 

V tomto případě ovšem musí být vadná část rozhodnutí oddělitelná od ostatních částí 

rozhodnutí.184  

Čl. V odst. 1 písm. d) NY Úmluvy umožňuje soudům odepřít uznání a výkon, jestliže 

složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s dohodou stran. Pokud strany 

takovou dohodu neuzavřely, tak se posuzuje, zda bylo složení rozhodčího soudu a rozhodčí 

řízení v souladu s právním řádem státu, kde se rozhodčí řízení konalo. Soud nejdříve tudíž musí 

zkoumat, zda si strany složení rozhodčího soudu a podobu rozhodčího řízení upravily. Následně 

musí zkoumat, jakým způsobem si ho upravily, a až v dalším kroku, zda faktické složení 

rozhodčího soudu a rozhodčí řízení bylo v rozporu s touto dohodou. Právní řád státu konání 

rozhodčího řízení zde má pomocnou a vedlejší funkci.185 

 
182 BORN, Gary. International arbitration: law and practice. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law 

International, 2012. ISBN 978-90-411-4562-8., s. 391. 
183 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 93. 
184 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 94.  
185 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 95. UNCITRAL 

https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
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Složení rozhodčího soudu by bylo v rozporu s dohodou stran, pokud by strana nemohla 

realizovat své právo jmenovat rozhodce, nebo by spor nerozhodoval rozhodčí tribunál ve 

složení, na jakém se strany domluvily. Například pokud by si strany určily okruh osob, 

ze kterých se rozhodce vybere, ale nakonec by se vybrala osoba mimo tento okruh osob. 

V těchto případech musí soudy zvážit, zda takový postup nezpůsobil pouze méně závažné 

porušení procesních práv během jinak spravedlivého rozhodčího řízení, a zda tudíž nevyužijí 

své diskreční pravomoci a uznání a výkon cizího rozhodčí nálezu přesto neumožní.186 Takto 

rozhodl například Hongkongský Nejvyšší soud.187 Přestože konstatoval, že některé požadavky 

stran na složení tribunálu nebyly dodrženy, jednalo se podle něho o poměrně triviální porušení 

jejich dohody, a tedy nedostačující k tomu, aby soud rozhodčí nález odepřel. 

Rozhodčí řízení je v rozporu s dohodou stran, pokud dojde k zásadní odchylce od 

dohodnutého postupu. Zásadní odchylkou od dohodnutého postupu je například používání 

pravidel určitého stálého rozhodčího soudu, přestože si strany dohodly aplikaci pravidel jiného 

stálého rozhodčího soudu, či si dokonce používání pravidel úplně vyloučily.188 

Na základě čl. V odst. 1 písm. e) NY Úmluvy je možné odepřít uznání a výkon cizího 

rozhodčího nálezu, který není pro strany závazný nebo byl státem, kde byl vydán, zrušen nebo 

odložen jeho výkon. NY Úmluva nespecifikuje, kdy je rozhodčí nález možné považovat za 

závazný. Soudy k posuzování závaznosti přistupují dvěma způsoby. Soudy některých států 

považují rozhodčí nález za závazný, pokud splňuje podmínky závaznosti podle právního řádu 

státu jeho vydání. V tomto případě soudům stačí, že soudy v místě jeho vydání ho označí za 

konečné a závazné rozhodnutí.189 Druhá skupina soudů posuzuje závaznost rozhodčího nálezu 

na základě své interpretace závaznosti. Nejčastěji označí rozhodčí nález za závazný, pokud není 

 
Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [online]. 

2016 [cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf., s. 189. 
186 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 95. 
187 Rozhodnutí Supreme Court of Hong Kong, High Court ze dne 13. července 1994 ve věci China Nanhai Oil 

Joint Service Corporation Shenzhen Branch v. Gee Tai Holdings Co. Ltd. 
188 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 98. 
189 Rozhodnutí Paris Court of Appeal ze dne 10. května 1971 ve věci Compagnie de Saint-Gobain—Pont-à-

Mousson v. The Fertilizer Corporation of India Limited. 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
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možné přezkoumat jeho věcnou správnost pomocí řádných opravných prostředků.190 Není ani 

vyloučené, aby soudy závaznost rozhodčího nálezu posuzovaly podle obou těchto přístupů.191 

Stát, kde byl rozhodčí nález vydán, může rozhodčí nález zrušit nebo odložit jeho výkon. 

Problematice uznání a výkonu zrušeného cizího rozhodčího nálezu se věnuji v kapitole 5.2. 

Dojde-li k odložení výkonu automaticky podáním žaloby na zrušení rozhodčího nálezu, není 

naplněna podmínka k odepření uznání a výkonu podle čl. V odst. 1 písm. e) NY Úmluvy. Pokud 

by podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu automaticky umožňovalo odepření cizího 

rozhodčí nálezu, byl by popírán smysl NY Úmluvy.192 

 

5.1.1.2 Důvody posuzované z moci úřední 

NY Úmluva obsahuje v druhém odstavci čl. V dva důvody pro odepření uznání a 

výkonu cizího rozhodčího nálezu, kterými se soud zabývá z moci úřední. Prvním je absence 

objektivní arbitrability dle práva státu, kde se žádá o uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu. 

Jedná se o situaci, kdy soud nemůže nařídit výkon cizího rozhodčího nálezu upravující takové 

poměry stran, které by v daném státě vůbec nemohly být projednány v rámci rozhodčího řízení.  

Druhý důvod je rozpor s veřejným pořádkem státu, kde se žádá o uznání a výkon. Tento 

důvod doplňuje důvody pro odepření v čl. V odst. 1 NY Úmluvy a umožňuje soudům posuzovat 

základní otázky řízení i z moci úřední. Soudy by však neměly přezkoumávat, zda je rozhodčí 

nález jako takový v rozporu s veřejným pořádkem, ale zda samotné uznání a výkon nezpůsobí 

takový účinek, který bude v rozporu s veřejným pořádkem.193 Veřejný pořádek není možné 

jednoznačně definovat. Státy ho vymezují odlišně a jeho obsah se mění v čase. V souladu s 

účelem NY Úmluvy by měly soudy správně posuzovat rozpor s mezinárodním veřejným 

 
190 Například švýcarské soudy v rozhodnutích Swiss Federal Tribunal ze dne 3. ledna 2006 ve věci Y v. X, no. 

5P.292/2005 a v Swiss Federal Tribunal ze dne 9. prosince 2008 ve věci Company X SA v. State Y, no. 4A 

403/2008. 
191 ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: a Handbook for Judges [online]. 2011 

[cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.arbitration-

icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf., s. 101. UNCITRAL 

Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [online]. 

2016 [cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf., s. 209. 
192 UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards [online]. 2016 [cit. 19. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf., s. 222. 
193 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 252. 

https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/1/13890217974630/judges_guide_english_composite_final_jan2014.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf
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pořádkem. 194  Každé jednání, které je v rozporu s národním veřejným pořádkem, nebude 

zároveň v rozporu s mezinárodním veřejným pořádkem. Výhradu veřejného pořádku je nutné 

chápat jak ve smyslu hmotněprávním, tak procesním.195 V rozporu s hmotněprávním veřejným 

pořádkem by byl rozhodčí nález, který by napomáhal k trestněprávní činnosti, rozhodci by 

v něm hrubě nesprávně či svévolně aplikovali právo nebo by ignorovali skutkové okolnosti 

sporu. 196  Na základě tohoto důvodu soudy přezkoumávají i meritum rozhodčího nálezu. 

V rozporu s procesním veřejným pořádkem by bylo jednání, kterým by byla zásadně porušena 

procesní práva stran. 197 Co lze do veřejného pořádku zahrnout, je nutné vykládat restriktivně.198 

Například rozpor s veřejným pořádkem nezakládá rozdíl v procesních předpisech státu vydání 

rozhodčího nálezu a státu, kde se žádá jeho uznání a výkon.199 

 

5.1.2 Důvody odepření uznání a výkonu dle ZMPS  

Ustanovení ZMPS, včetně důvodů odepření uvedených v § 121 ZMPS, se aplikují na 

cizí rozhodčí nálezy, které nejsou vykonány v režimu některé mezinárodní smlouvy. Existenci 

důvodů musí soud posuzovat z úřední povinnosti. Soud nedisponuje diskreční pravomocí, 

naopak má povinnost, při zjištění některého z těchto důvodů, uznání a výkon takového nálezu 

odepřít. Soud posuzuje jen tyto důvody a nepřezkoumává věcnou správnost nálezu. Seznam 

důvodů v ZMPS v zásadě přebírá úpravu obsaženou původně v ZRŘ.200 

Soudy odepřou uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, který není podle státu vydání 

pravomocný nebo vykonavatelný. Cizí rozhodčí nález musí splňovat všechny podmínky pro 

výkon ve státě jeho vydání. Dalším důvodem pro odepření je zrušení nálezu ve státě, kde byl 

vydán nebo podle jehož právního řádu byl vydán. Tato podmínka je implicitně obsažena již 

v prvním důvodu – existence právní moci a vykonatelnosti cizího rozhodčího nálezu.201 Třetím 

 
194 BORN 2014 op. cit., s. 3653, 3659. 
195 BĚLOHLÁVEK, Alexander Jan. Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s 

mezinárodním prvkem. Právník [online]. Publikováno 2006, č. 11 [cit. 10. 3. 2020]. Dostupné z: www.beck-

online.cz., s. 1267, 1287. 
196 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 269. 
197 BORN 2014 op. cit., s. 3673, 3683. 
198 Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. května 2010, sp. zn. IV. ÚS 189/10. Nález Ústavního soudu ze dne 28. 

června 2010, sp. zn. IV. ÚS 332/10. 
199 VAŠKE, Viktor. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice. V Praze: Nakladatelství C.H. Beck, 

2007. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN: 978-80-7179-614-5., s. 44. 
200 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 702. 
201 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 702. 

http://www.beck-online.cz/
http://www.beck-online.cz/
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důvodem je stižení rozhodčí nálezu vadou, která by byla důvodem pro zrušení českého 

rozhodčího nálezu soudem. Vady, na jejímž základě lze tuzemský rozhodčí nález zrušit, jsou 

obsaženy v § 31 ZRŘ a věnovala jsem se jim v kapitole 4.2.2. Vůči cizím rozhodčím nálezům 

je nutné tyto vady aplikovat jako podněty k odepření uznání a výkonu, v žádném případě nemají 

obecné soudy pravomoc cizí rozhodčí nálezy zrušit. 202  Posledním důvodem je rozpor 

s veřejným pořádkem. Veřejnému pořádku odporují jakékoliv zásahy do imperativních 

ustanovení českého právního řádu nebo mimořádně intenzivní porušení běžných kogentních 

norem.203 

 

5.2 Výkon cizího rozhodčího nálezu zrušeného ve státě vydání  

Monopol na zrušení rozhodčího nálezu mají výlučně soudy státu, kde byl rozhodčí nález 

vydán. Soudy jsou orgány veřejné moci a jimi přijaté rozhodnutí mají výhradně účinky jen na 

území jejich státu. Aby mělo soudní rozhodnutí účinky i na území jiného státu, musí ho tento 

stát uznat. Přestože lze tedy předpokládat, že ke zrušení rozhodčího nálezu dochází kvůli jeho 

zásadnímu nedostatku, má rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu účinky pouze ve státě jeho 

přijetí. Právní předpisy umožňují odepřít uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, pokud byl 

zrušen ve státě vydání.204 

NY Úmluva umožňuje odepřít uznání a výkon zrušeného rozhodčího nálezu podle čl. 

V odst. 1 písm. e). Soud může při rozhodování využít své diskreční pravomoci a uznání a výkon 

zrušeného nálezu neodepřít. Ve vztazích mezi smluvními státy NY Úmluvy, které jsou zároveň 

smluvními státy Evropské úmluvy o obchodní arbitráži, může soud odepřít uznání a výkon 

zrušeného rozhodčího nálezu omezeně, pouze pokud došlo ke zrušení rozhodčího nálezu na 

základě taxativně vymezených důvodů v čl. IX odst. 1 Evropské úmluvy o obchodní 

arbitráži. 205  Ve vztazích neupravených mezinárodní smlouvou musí soud uznání a výkon 

zrušeného rozhodčího nálezu odepřít na základě § 121 odst. 1 písm. b) ZMPS. Některé 

zahraniční soudy zastávají názor, že i zrušený rozhodčí nález je možné uznat a vykonat.206 

 
202 BĚLOHLÁVEK 2012 op. cit., s. 1378. 
203 BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 704. 
204 Například čl. V odst. 1 písm. e) NY Úmluvy, čl. XI Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži, § 121 

odst. 1 písm. b) ZMPS. 
205 Viz čl. IX odst. 2 Evropské úmluvy o obchodní arbitráži. 
206 Takto rozhodují soudy Francie, Belgie, Nizozemska, Velké Británie a Spojených států amerických. BORN 

2014 op. cit., s. 3625. 
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Příkladem takové jurisdikce je Francie, jejíž soudy uznávají a vykonávají v režimu NY 

Úmluvy i zrušené cizí rozhodčí nálezy.207  Francouzské soudy své argumenty zakládají na 

diskreční pravomoci, která vyplývá z jazykového znění čl. V NY Úmluvy ve spojení se zásadou 

příznivějšího jednání ve smyslu čl. VII NY Úmluvy. Vzhledem k tomu, že francouzské 

vnitrostátní předpisy nenařizují soudům odepřít uznání a výkon zrušeného rozhodčího nálezu, 

francouzské soudy z toho vyvozují, že pro zrušený cizí rozhodčí nález je v tom případě 

příznivější vnitrostátní úprava a není takový nález nutné odepřít.208  

Na základě čl. V a VII NY Úmluvy povolují uznání a výkon zrušených cizích 

rozhodčích nálezů i soudy Spojených států amerických. Přelomové bylo pro uznávání a výkon 

zrušených rozhodčích nálezů rozhodnutí Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic of 

Egypt.209 Americký soud v tomto případě posuzoval, zda uzná a vykoná rozhodčí nález vydaný 

v Egyptě, přestože byl rozhodčí nález zrušen egyptským soudem. Soud se v tomto případě 

zabýval samotným rozhodnutím o zrušení rozhodčího nálezu. Egyptský soud rozhodčí nález 

zrušil na základě přezkumu meritu věci, přestože strany takový přezkum ve své rozhodčí 

smlouvě vyloučily. Proto americký soud rozhodl, že takové zrušení je v rozporu s veřejným 

pořádkem Spojených států amerických a s rozhodčí smlouvou, a rozhodčí nález uznal.210 

 

5.3 Zastavení výkonu cizího rozhodčího nálezu 

Povinná strana se o nařízení výkonu cizího rozhodčího nálezu dozví doručením usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí. Tedy až v momentě, kdy je proti ní výkon rozhodnutí již nařízen. 

Lze předpokládat, že povinná strana se proti výkonu bude standardně bránit. Jak bylo uvedeno 

v 5. kapitole, výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu ZMPS je možné nařídit pouze soudním 

výkonem rozhodnutí dle OSŘ, nikoliv dle Exekučního řádu. Monopol soudního výkonu 

rozhodnutí je aktuálně nutné aplikovat i na výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu NY 

Úmluvy. Této problematice se věnuji v 6. kapitole. 

Povinná strana musí sama zvážit, zda proti usnesení podá odvolání či navrhne zastavení 

nařízeného výkonu rozhodnutí. Proti usnesení o nařízení výkonu se může povinná strana bránit 

 
207 BORN 2014 op. cit., s. 3625. 
208 BORN 2014 op. cit., s. 3627.  
209  Rozhodnutí U. S. District Court, District of Columbia ze dne 31. července 1996 ve věci Chromalloy 

Aeroservices v. Arab Republic of Egypt, no. 94-2339. 
210 BORN 2014 op. cit., s. 3631. 
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odvoláním podle § 254 OSŘ. V řízení o odvolání nařídí soud ústní jednání. V odvolání může 

povinná strana namítat nové skutečnosti a důkazy. Lze namítat jen ty skutečnosti, jež jsou pro 

nařízení výkonu rozhodné. Povinná strana musí tyto námitky uplatnit z vlastní iniciativy. Soud 

přihlédne jen k okolnostem, které mu strany předloží, žádné jiné nemá povinnost vyhledávat.211  

Proti nařízenému výkonu rozhodnutí se může povinná strana bránit též podáním návrhu 

na jeho zastavení. Soudy, které výkon nařizují, musí z úřední povinnosti zjišťovat, zda nejsou 

naplněny podmínky pro odepření výkonu. V režimu NY Úmluvy budou soudy z úřední 

povinnosti zkoumat pouze okolnosti vyjmenované v čl. V odst. 2 písm. a) a b) NY Úmluvy. 

Povinná strana má tudíž možnost právě v návrhu na zastavení výkonu namítat a prokazovat 

důvody uvedené v čl. V odst. 1 písm. a) až e) NY Úmluvy.212 Soudy se musí s takovými 

námitkami vypořádat a nesmí je ignorovat.213 Návrh na zastavení může též povinná strana podat 

na základě obecných důvodů upravených v § 268 odst. 1 OSŘ. Tyto důvody pro zastavení 

výkonu je však povinen přezkoumávat soud i z úřední povinnosti. 214  Zvláštní důvody 

umožňující zastavení výkonu upravené v § 35 odst. 1 ZRŘ je nutné na výkon cizích rozhodčích 

nálezů aplikovat přiměřeně. 

 Výkon cizích rozhodčích nálezů je možné odložit. V režimu NY Úmluvy je možné 

výkon rozhodnutí odložit na základě čl. VI, pokud podala povinná strana v místě vydání 

rozhodčího nálezu návrh na zrušení nebo návrh na odklad výkonu. NY Úmluva ponechává na 

soudech, zda o odložení výkonu rozhodnou či nikoliv.215 

  

 
211 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2012, sp. zn. 20 Cdo 4284/2010. 
212 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2012, sp. zn. 20 Cdo 4284/2010. Též usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 18. října 2016, sp. zn. 20 Cdo 4663/2015. BŘICHÁČEK, BŘÍZA in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 706. OLÍK in 

MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 493. 
213 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. června 2011, sp. zn. 29 Cdo 265/2010. 
214 OLÍK in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 491. 
215 OLÍK in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 488. 
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6 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k použití cizího 

rozhodčího nálezu jako exekučního titulu 

Nejvyšší soud v poslední době vydal několik rozhodnutí, kterými odmítá cizí rozhodčí 

nálezy, jejichž výkon se řídí NY Úmluvou, jako exekuční tituly pro účely zahájení exekučního 

řízení. Nařízení exekučního řízení brání dle Nejvyššího soudu ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) 

Exekučního řádu. Dle tohoto ustanovení může být exekuce vedena na základě cizího rozhodnutí 

„u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.“. Ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) 

bylo do Exekučního řádu přijato v rámci novely OSŘ s účinností od roku 2013.216  Touto 

novelou bylo znemožněno vykonat cizí rozhodnutí v exekučním řízení, kromě dvou výjimek. 

Zaprvé byla stanovena výjimka pro cizí rozhodnutí, u kterých bylo vydáno prohlášení o 

vykonatelnosti na základě nařízení Evropské unie nebo na základě přímo použitelné 

mezinárodní smlouvy. Druhá výjimka byla stanovena pro cizí rozhodnutí, o kterých bylo 

rozhodnuto o uznání. Dle Břicháčka je nutné za ekvivalent prohlášení o vykonavatelnosti 

považovat případy, kdy je vykonatelnost považována automaticky, bez nutnosti prohlášení o 

vykonatelnosti.217 Jirmanová přímo uvádí NY Úmluvu, jako mezinárodní úmluvu, kde došlo 

k upuštění od prohlášení vykonatelnosti, nicméně je možné na jejím základě exekuční návrh 

podat.218 Možnost nařídit exekuční řízení na základě cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno 

rozhodnutí o uznání, se vztahuje na případy soudních rozhodnutí.219  

Vzhledem k tomu, že cizí rozhodčí nálezy v režimu NY Úmluvy získávají na českém 

území účinky neformálně a není vydáváno prohlášení o jejich vykonavatelnosti, zastává 

Nejvyšší soud názor, že nelze jejich výkon nařídit v souladu s Exekučním řádem. Dle 

Nejvyššího soudu je tato rozhodovací praxe sice recentní, ale již ustálená.220 Nejvyšší soud 

tento názor poprvé judikoval ve svém usnesení z listopadu roku 2016, přičemž svoje závěry 

opřel o svoje dvě předchozí usnesení.221 První z těchto usnesení se však týkalo cizího soudního 

rozhodnutí (nikoliv cizího rozhodčího nálezu). 222  Na uznání a výkon cizích soudních 

 
216 Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
217 BŘICHÁČEK in BŘÍZA 2014 op. cit., s. 127. 
218 JIRMANOVÁ in KASÍKOVÁ 2017 op. cit., s. 223. 
219 JIRMANOVÁ in KASÍKOVÁ 2017 op. cit., s. 223. 
220 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2017, sp. zn. 20 Cdo 3422/2017.  
221 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. 20 Cdo 1165/2016.  
222 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2016, sp. zn. 20 Cdo 1349/2016. 
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rozhodnutí se neaplikuje žádná mezinárodní smlouva. Je v tomto případě nutné souhlasit 

s Nejvyšším soudem, že exekuci je možné navrhnout pouze na základě zvláštního soudního 

rozhodnutí o uznání dle § 16 odst. 2 ZMPS. Jedná se však o zcela jinou situaci, než je výkon 

cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy. Druhé usnesení, na které Nejvyšší soud 

odkazoval, též nepovažuji za relevantní.223 Nejvyšší soud se v něm sice věnuje cizím rozhodčím 

nálezům uznaným a vykonaným v režimu NY Úmluvy, ale vůbec se nezabývá otázkou, zda je 

takové nálezy možné vykonat v exekučním řízení. 

V usnesení z listopadu 2016 tedy řešil Nejvyšší soud tuto konkrétní otázku poprvé. 

S dovoláním se na Nejvyšší soud obrátila povinná strana, proti které bylo nařízeno exekuční 

řízení na základě rozhodčích nálezů vydaných Sdružením pro rafinovaný cukr v Londýně ze 

dne 13. 11. 2012, číslo 2274, 2275 a 2276, ve výši 18 675 EUR s příslušenstvím, 106 650 EUR 

s příslušenstvím a 23 700 EUR s příslušenstvím. Povinná strana v dovolání navrhovala zrušení 

rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kterým soud potvrdil zamítnutí zastavení exekuce 

Okresním soudem ve Vyškově. Krajský i okresní soud vycházely z předcházejícího rozhodnutí 

Krajského soudu v Brně, dle nějž povinná strana formálně splnila podmínky pro uznání a výkon 

rozhodčích nálezů dle NY Úmluvy. Přípustnost dovolání spatřovala dovolatelka v tom, že 

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného a procesního práva, které v 

rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny. Mezi nevyřešenými otázkami, 

které povinná strana položila Nejvyššímu soudu, byla i otázka, zda lze na základě ustanovení 

§ 37 odst. 2 Exekučního řádu vymáhat cizí rozhodčí nálezy, na jejichž uznání a výkon se 

vztahuje NY Úmluva.  

Nejvyšší soud v úvodu tohoto usnesení bere na vědomí, že NY Úmluva je přímo 

použitelná mezinárodní smlouva, v jejímž režimu jsou cizí rozhodčí nálezy považovány za 

vykonavatelné bez vydání prohlášení o vykonavatelnosti a uznávány bez zvláštního řízení. 

Podle Nejvyššího soudu však není možné exekuci nařídit, pokud není vydáno rozhodnutí o 

uznání. Podle soudu je nutné zásadně odlišovat soudní výkon rozhodnutí, kde soud nařizuje 

výkon odůvodněným rozhodnutím o vykonavatelnosti, od pověření exekutora vedením 

exekuce, které je zásadně neodůvodněné. Problematický je tento výklad kvůli čl. III NY 

Úmluvy. V tomto článku je jednoznačně řečeno, že pro výkon cizích rozhodčích nálezů 

v režimu NY Úmluvy nesmí smluvní státy stanovit podstatně tíživější podmínky nebo vyšší 

 
223 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2016, sp. zn. 20 Cdo 4663/2015. 
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soudní poplatky, než jaké jsou pro tuzemské rozhodčí nálezy. NY Úmluva jinak ponechává 

postup výkonu cizích rozhodčích nálezů na právní úpravě smluvních států. Nejvyšší soud 

rozhodl, že nejsou pro výkon cizích rozhodčích nálezů stanoveny podstatně tíživější podmínky, 

jestliže oprávněná strana nemůže vykonat cizí rozhodčí nález prostřednictvím exekučního 

řízení bez dodatečného řízení o jeho uznání, přestože tuzemské rozhodčí nálezy takto vykonat 

lze. Nejvyšší soud považuje za dostatečné pro splnění čl. III NY Úmluvy, že se oprávněná strana 

může domáhat soudního výkonu rozhodnutí. Nutné je zmínit, že soudní výkon rozhodnutí má 

však oproti exekučnímu řízení určité nevýhody a v praxi je zásadně upřednostňováno exekuční 

řízení. Pro oprávněné bývá nejzásadnější negativní vlastností soudního výkonu rozhodnutí 

povinnost v návrhu označit majetek povinného, který chce oprávněný postihnout.224 Je přitom 

zřejmé, že oprávněný často neví, jaký majetek povinný vlastní. Naopak v návrhu na exekuci 

majetek povinného oprávněný označit nemusí. 225  Exekutor si majetek povinného zjišťuje 

samostatně.  

Nejvyšší soud tedy v této věci rozhodl ve prospěch povinné strany. Došel k závěru, že 

návrh na nařízení exekuce v její věci nebylo možné efektivně podat, a pokud byla již exekuce 

nařízena, je nutné rozhodnout ve prospěch návrhu na její zastavení. Nejvyšší soud napadené 

usnesení odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. V návaznosti na to Krajský 

soud v Brně usnesení okresního soudu změnil a exekuci zcela zastavil. Proti zastavení exekuce 

se bránila oprávněná strana podáním dovolání. Nejvyšší soud však rozhodl v souladu se svým 

usnesením z listopadu 2016 a zastavení exekuce potvrdil.226 Oprávněná strana podala proti 

tomuto rozhodnutí ústavní stížnost. Ústavní soud se touto stížností zabýval v usnesení ze dne 

26. listopadu 2019.227 Ústavní soud stížnost odmítl a potvrdil závěry Nejvyššího soudu. Ústavní 

soud nicméně pouze posuzoval, zda není usnesení protiústavní, a uvedl, že mu nenáleží 

přezkoumávat, zda je správnější právní názor stěžovatelky nebo Nejvyššího soudu. Přesto 

předložil svůj názor, že z textu čl. III NY Úmluvy neplyne povinnost uznávat cizí rozhodčí 

nálezy bez určité procedury a vykonávat je za zcela stejných podmínek jako tuzemské rozhodčí 

nálezy. 

 
224 Viz ustanovení § 259 až § 261 OSŘ. 
225 Viz ustanovení § 38 Exekučního řádu. 
226 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2017, sp. zn. 20 Cdo 3422/2017. 
227 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2019, sp. zn. III. ÚS 170/18. 
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Souhrnně lze říct, že jak Nejvyšší soud, tak Ústavní soud si jsou vědomy, že podmínky 

pro výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy nejsou zcela stejné jako podmínky 

pro výkon tuzemského rozhodčího nálezu. Pokud však má oprávněná strana možnost domáhat 

se výkonu cizího rozhodčího nálezu prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, nevidí v tom 

soudy podstatně tíživější podmínky ve smyslu čl. III NY Úmluvy. S tímto názorem se 

neztotožňuje odborná veřejnost.228 Dle Mičinského podstatně tíživější podmínky představuje 

jakékoliv významné znevýhodňování cizích rozhodčích nálezů. Jako příklad uvádí požadavek, 

aby výkonu cizího rozhodčího nálezu předcházelo zvláštní rozhodnutí o jeho uznání. 229 

V případě, že by oprávněná strana chtěla výkon cizího rozhodčího nálezu nařídit 

prostřednictvím exekučního řízení, musela by zvláštní rozhodnutí o uznání získat. Lze shrnout, 

že názory na to, co jsou podstatně tíživější podmínky, se mezi odbornou veřejností a soudy, liší. 

Dle mého názoru je tato rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v rozporu s NY Úmluvou. 

Nejvyšší soud by měl NY Úmluvu aplikovat přednostně před vnitrostátními normami a svým 

výkladem usnadňovat výkon cizích rozhodčích nálezů. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud 

takto nerozhoduje, je nutné doporučit novelizaci ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) Exekučního 

řádu. Poslanecká sněmovna momentálně takovou novelu neprojednává. 230  Na půdě 

legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti též není taková novela momentálně 

připravována.231 Dle mého názoru by text této normy mohl být novelizován například takto 

„podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno, nebo se automaticky předpokládá, prohlášení 

vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy 

nebo rozhodnuto o uznání. “. 

  

 
228 MIKLÍKOVÁ, Eliška. Praktická úskalí výkonu zahraničních rozhodčích nálezů. Epravo [online]. Publikováno: 

4. 1. 2019 [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticka-uskali-vykonu-zahranicnich-

rozhodcich-nalezu-108630.html. RATHOUSKÝ, Ondřej, SKORKOVSKÁ, Tamara. Exekuce na základě 

zahraničních rozhodčích nálezů. Epravo [online]. Publikováno: 15. 1. 2018 [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.giese.cz/novinky/exekuce-na-zaklade-zahranicnich-rozhodcich-nalezu/.  
229 MIČINSKÝ in MIČINSKÝ 2016 op. cit., s. 71. 
230  Poslanecká sněmovna nyní projednává pouze jednu novelu Exekučního řádu, která se tohoto ustanovení 

nedotýká (viz Sněmovní tisk 295).  
231  Tuto informaci jsem zjistila na základě telefonického spojení s legislativním odborem Ministerstva 

spravedlnosti. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticka-uskali-vykonu-zahranicnich-rozhodcich-nalezu-108630.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticka-uskali-vykonu-zahranicnich-rozhodcich-nalezu-108630.html
https://www.giese.cz/novinky/exekuce-na-zaklade-zahranicnich-rozhodcich-nalezu/
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Závěr  

V úvodu této práce jsem si za cíl stanovila analyzovat a srovnat podmínky pro výkon 

tuzemského a cizího rozhodčího nálezu na českém území. Vzhledem k odlišnosti právní úpravy 

v ZMPS a v NY Úmluvě jsem srovnala podmínky výkonu nejen mezi tuzemským a cizím 

rozhodčím nálezem, ale i mezi cizími rozhodčími nálezy vykonávanými v režimu NY Úmluvy 

a v režimu ZMPS. Strany si mohou libovolně určit místo vydání rozhodčího nálezu. Touto 

volbou implicitně určí, zda bude v jejich sporu vydaný tuzemský či cizí rozhodčí nález. 

Vzhledem k tomu, že tato volba je pro výkon rozhodčích nálezů zásadní, měly by strany svoji 

volbu důkladně promyslet. 

Tuzemský rozhodčí nález má na českém území účinky, pokud je pravomocný a není 

zrušen. O zrušení rozhodčího nálezu rozhoduje soud na základě návrhu jedné ze stran. Tento 

návrh musí strana podat do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu a musí odkazovat na jeden 

ze zrušovacích důvodů uvedených v § 31 ZRŘ. Seznam zrušovacích důvodů v ZRŘ je velice 

podrobný. Například důvod umožňující zrušení na základě zjištění důvodů pro obnovu řízení 

je důvod dost ojedinělý. Výkon vykonavatelného tuzemského rozhodčího nálezu lze nařídit 

soudním i exekučním výkonem rozhodnutí. Zastavit nařízený výkon rozhodčího nálezu lze na 

základě jak obecných důvodů uvedených v OSŘ, tak na základě zvláštních důvodů uvedených 

v ZRŘ. V případě uplatňování zvláštních důvodů, umožňuje ZRŘ podat návrh na zrušení 

rozhodčího nálezu i po uplynutí tříměsíční lhůty. Vzhledem k tomu, že většina zahraničních 

jurisdikcí odepře výkon zrušeného cizího rozhodčího nálezu, je zrušení tuzemského rozhodčího 

nálezu jediný způsob, jak předejít tomu, aby byl rozhodčí nález vykonán na českém i cizím 

území. 

Na výkon většiny cizích rozhodčích nálezů se na českém území aplikuje úprava v NY 

Úmluvě. NY Úmluva neupravuje samotný postup uznání a výkonu, pouze v čl. III přikazuje, 

že na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů nesmí být kladeny podstatně tíživější podmínky, 

než jaké jsou kladeny na uznání a výkon tuzemských rozhodčích nálezů. Uznání a výkon cizích 

rozhodčích nálezů v režimu NY Úmluvy je možné odepřít na základě důvodů uvedených 

v čl. V NY Úmluvy. NY Úmluva v tomto článku obsahuje důvody pro odepření, kterými se 

musí soudy zabývat jak z moci úřední, tak na návrh. Na základě NY Úmluvy mají soudy 

diskreční pravomoc a mohou posoudit, zda o odepření rozhodnou či nikoliv. Na uznání a výkon 

cizích rozhodčích nálezů, na které se neaplikuje žádná mezinárodní smlouva, se vztahuje úprava 
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v ZMPS. ZMPS též obsahuje seznam důvodů vedoucí k odepření uznání a výkonu, pokud jsou 

naplněny v něm předpokládané důvody. Tyto důvody musí soud posuzovat vždy z moci úřední 

a nemá diskreční pravomoc.  

Uznány jsou na českém území všechny cizí rozhodčí nálezy neformálně bez zvláštního 

rozhodnutí. Samotný výkon cizích rozhodčích nálezů je nutné nařídit odůvodněným 

rozhodnutím. Výkon cizích rozhodčích nálezů v režimu ZMPS je možné nařídit pouze soudním 

výkonem rozhodnutí dle OSŘ. Překážkou pro výkon v exekučním řízení je ustanovení § 37 

odst. 2 písm. b) Exekučního řádu. Toto ustanovení brání zahájení exekučního řízení na základě 

cizích rozhodnutí, pokud nebylo vydáno prohlášení o jejich vykonavatelnosti podle nařízení 

Evropské unie či přímo použitelné mezinárodní smlouvy nebo nebylo rozhodnuto o jejich 

uznání. U cizích rozhodčích nálezů, jejichž výkon probíhá v režimu ZMPS, lze předpokládat 

absenci prohlášení o vykonavatelnosti. Zároveň uznání cizích rozhodčích nálezů probíhá 

neformálně, bez vydání rozhodnutí. Pro výkon cizích rozhodčích nálezů v exekučním řízení by 

bylo nutné vydat zvláštní rozhodnutí o uznání. 

NY Úmluva je přímo použitelná mezinárodní smlouva. Dle dikce § 37 odst. 2 písm. b) 

Exekučního řádu by se zdálo jednoznačné, že cizí rozhodčí nálezy vydané v režimu NY 

Úmluvy je možné vykonat v exekučním řízení, vzhledem k tomu, že jsou v jejím režimu cizí 

rozhodčí nálezy automaticky vykonavatelné. Nicméně jiný právní názor zastává ve své 

rozhodovací praxi Nejvyšší soud. Ten došel k závěru, že není možné v režimu NY Úmluvy 

nařídit výkon cizích rozhodčích nálezů v exekučním řízení, bez vydání zvláštního rozhodnutí o 

uznání. Zároveň Nejvyšší soud rozhodl, že tento jeho právní názor není v rozporu s čl. III NY 

Úmluvy. Pokud však má oprávněný místo dvou způsobů výkonu pouze jeden způsob, a to ještě 

v praxi způsob minimálně používaný, jedná se dle mého názoru o podstatně tíživější podmínky. 

Domnívám se, že tato rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je rovněž v rozporu s hlavním 

účelem NY Úmluvy co nejvíce podporovat uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů. 

Z mých zjištění vyplývá, že specifickou výchozí pozici pro výkon na českém území, 

mají tuzemské rozhodčí nálezy. České soudy mohou tuzemské rozhodčí nálezy zrušit, a tím 

předejít jejich výkonu jak na českém, tak na cizím území. Zároveň mají české soudy v určitých 

případech oprávnění po zrušení tuzemského rozhodčího nálezu rozhodnout ve věci samé. U 

cizích rozhodčích nálezů české soudy pouze rozhodují o jejich výkonu na českém území, ale 

nikdy neovlivní jejich výkon v zahraničí či jejich obsah. Významnou výhodou tuzemského 
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rozhodčího nálezu oproti cizím rozhodčím nálezům je možnost nařídit jeho výkon v exekučním 

řízení. Strany, které zvolí místo vydání rozhodčího nálezu na českém území, musí tudíž 

především vzít v potaz, že české soudy mohou jejich rozhodčí nález zrušit. 

Nevýhodné postavení mají na českém území cizí rozhodčí nálezy, jejichž výkon se řídí 

ZMPS. Soudy v režimu ZMPS posuzují důvody pro odepření uznání a výkonu cizího 

rozhodčího nálezu z moci úřední a nedisponují diskreční pravomocí. Odepřít uznání a výkon 

těchto rozhodčích nálezů lze i na základě všech důvodů, na jejichž základě je možné zrušit 

tuzemský rozhodčí nález. Výkon cizího rozhodčího nálezu v režimu ZMPS je možné nařídit 

pouze soudním výkonem rozhodnutí. Vzhledem k výše zmíněnému, nedoporučuji stranám 

zvolit pro vydání rozhodčího nálezu stát, který není smluvní stranou NY Úmluvy.  

Vzhledem k tomu, že NY Úmluva si klade za cíl usnadňovat výkon cizích rozhodčích 

nálezů, mají v jejím režimu rozhodčí nálezy značně výhodnější pozici. Nicméně aktuálně jejich 

postavení na českém území významně znevýhodňuje nemožnost nařídit jejich výkon 

v exekučním řízení. K tomuto závěru došel Nejvyšší soud a nelze se s ním ztotožnit. Dle mého 

názoru, je tato rozhodovací praxe v rozporu s NY Úmluvou a zásadně zhoršuje postavení cizích 

rozhodčích nálezů vykonávaných v režimu NY Úmluvy. Proto doporučuji novelizaci 

Exekučního řádu, která by umožnila zahájit exekuci na základě cizích rozhodčích nálezů 

v režimu NY Úmluvy. 
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ADR Alternativní řešení sporů 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod, sdělení č. 209/1992 Sb., v platném 

znění 

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní 

arbitráži 

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní 

arbitráži, vyhláška ministra zahraničních věcí 

č. 176/1964 Sb., v platném znění 

Exekuční řád Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti, v platném 

znění 

IBA Rules IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration 

NY Úmluva Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů, vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 74/1959 Sb., v platném 

znění 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

OSN Organizace spojených národů 

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v platném znění 

Prague Rules Rules on the Efficient Conduct of 

Proceedings in International Arbitration 

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České 

republiky 

UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní 

právo (United Nations Commision on 

International Trade Law) 
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Vzorový zákon UNCITRAL Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodním 

rozhodčím řízení, přijatý dne 21. 6. 1985, 

doplněný 7. 7. 2006 

ZMPS Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, v platném znění 

ZRŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění 
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Abstrakt: Tuzemský a cizí rozhodčí nález 

Účelem této práce je přiblížit a srovnat postavení tuzemského a cizího rozhodčího 

nálezu v české právní úpravě. Autorka si klade za cíl na základě této analýzy zhodnotit, zda 

česká právní úprava přiznává cizímu rozhodčímu nálezu stejné možnosti výkonu, jaké přiznává, 

při splnění totožných podmínek, tuzemskému rozhodčímu nálezu. Práce by rovněž měla 

zodpovědět, zda rozhodovací praxe českých soudů není v rozporu s mezinárodními závazky. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První část je věnována obecným otázkám 

rozhodčího řízení. Smyslem této části je přiblížit rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení 

sporů. Autorka použití rozhodčího řízení analyzuje mimo jiné rozborem jeho výhod a nevýhod. 

Dále je pozornost věnována stěžejním institutům rozhodčího řízení jako je arbitrabilita sporu. 

Druhá část se věnuje nejdůležitějším pramenům práva upravujícím rozhodčí řízení. Pro 

jednoznačnou aplikaci právních pramenů se autorka rovněž zaobírá kolizemi různých pramenů 

práva, například v podobě střetu mnohostranné mezinárodní smlouvy s dvoustrannou 

mezinárodní smlouvou o právní pomoci. Ve třetí části autorka přibližuje samotný rozhodčí 

nález. Věnuje se jeho dělení a podrobně rozebírá předěl mezi tuzemským a cizím rozhodčím 

nálezem. Ve čtvrté části detailně přibližuje problematiku výkonu tuzemského rozhodčího 

nálezu, přičemž největší pozornost věnuje institutu zrušení tuzemského rozhodčího nálezu 

soudem. Pátá část obsahuje problematiku uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. Zde je 

největší důraz kladen na institut odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu, zejména 

v režimu NY Úmluvy. V poslední části práce se autorka věnuje aktuální rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu, kterou se soud staví odmítavě k použití cizího rozhodčího nálezu jako 

exekučního titulu pro výkon exekuce dle Exekučního řádu. 

Klíčová slova: cizí rozhodčí nález, tuzemský rozhodčí nález, uznání a výkon 
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Abstract: Czech and foreign arbitral award 

The purpose of this thesis is to describe and compare the position of Czech and foreign 

arbitral award in the Czech legislation. The author aims to clarify whether the Czech legislation 

grants to foreign arbitral awards the same possibility of enforcement as it grants, if the same 

conditions are met, to Czech arbitral awards. This thesis should also answer whether the 

decision-making practice of Czech courts is not in conflict with international obligations. 

The thesis is divided into five parts. The first part is dedicated to general questions of 

arbitration. The purpose of this section is to introduce arbitration as an alternative method of 

dispute resolution. The author analyses the use of arbitration by describing its advantages and 

disadvantages. Further attention is paid to the main institutes of arbitration such as arbitrability 

of the dispute. The second part deals with the most important sources of law governing 

arbitration. For unambiguous application of sources of law, the author also deals with conflicts 

between different sources of law, for example in the form of a conflict of a multilateral 

international treaty with a bilateral international treaty on legal aid. The third part the author 

dedicates to the arbitral award itself. It deals with its division and analyses in detail the 

difference between Czech and foreign arbitral awards. The fourth part covers enforcement of 

Czech arbitral award, with emphasis on annulment of the arbitral award by the court. The fifth 

part is dedicated to the issue of recognition and enforcement of a foreign arbitral award. Here 

the greatest emphasis is put on the denial of recognition and enforcement of a foreign arbitral 

award, especially under the NY Convention regime. The last part of the thesis analyses the 

current decision-making practice of the Czech Supreme Court as the court decided to deny 

enforcement of foreign arbitral awards in execution proceedings under the Czech Act on Law 

Enforcement. 

Key Words: foreign arbitral award, Czech arbitral award, recognition and enforcement 


